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Conclusies en samenvatting

Achtergrond en doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek was de ontwikkeling en het uittesten van een nieuwe vragenlijst
voor het meten van de kwaliteit van de zorg tijdens een ziekenhuisopname vanuit het
perspectief van de patiënten: de CQI (Consumer Quality Index) Ziekenhuisopname. Deze
CQ Index bestaat uit een Ervaringenlijst Ziekenhuisopname en een Belangvragenlijst
Ziekenhuisopname die op een gestandaardiseerde manier afgenomen, geanalyseerd en
verwerkt kunnen worden. In de eerste fase is de vragenlijst ontwikkeld. In de tweede fase
heeft de veldtest van de vragenlijst plaatsgevonden bij 78 ziekenhuizen in Nederland. Bij
deze veldtest is de vragenlijst getest op bruikbaarheid, interne validiteit, betrouwbaarheid
en discriminerend vermogen. Daarnaast is uit het oogpunt van praktische bruikbaarheid
gekeken naar hoe mensen de zorg ervaren, welke aspecten de mensen het belangrijkst
vonden, met welke verbeteringen er vanuit patiëntenperspectief de meeste winst is te
behalen en op welke manier de vragenlijst het best kan worden ingekort.

Ontwikkeling van de vragenlijst
De vragenlijst is, met subsidie van ZonMw, ontwikkeld op basis van drie bestaande
instrumenten om de ervaringen met en tevredenheid over ziekenhuizen te meten: de
(vertaalde versie van de) CAHPS Hospital Care vragenlijst, de NVZ-vragenlijst naar de
tevredenheid met de ziekenhuiszorg en de vragenlijst Ziekenhuisvergelijking van de
Consumentenbond/NIVEL. DE verschillende veldpartijen (inclusief patiënten en
consumentenorganisaties) zijn bij het ontwikkeltraject betrokken via werkconferenties en
een begeleidingscommissie. Het uiteindelijke instrument is opgebouwd rond een aantal
thema’s, waarbij als het ware de gang van de patiënt door het ziekenhuis wordt gevolgd.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen betreffen de bereikbaarheid van het
ziekenhuis, de ontvangst bij opname, de communicatie met en tussen artsen en
verpleegkundigen, de informatie over de behandeling, het verblijf in het ziekenhuis
(kamer, eten, privacy), het gevoel van veiligheid tijdens het verblijf in het ziekenhuis, de
mate waarin men mag meebeslissen over zaken rond en tijdens de opname en
ontslagprocedure. Tot slot waren er een aantal vragen naar de achtergrondkenmerken van
de respondent.

Opzet van de veldtest
De veldtest was een grootschalig onderzoek dat heeft plaatsgevonden bij 78 ziekenhuizen
in Nederland. Hierbij zijn, via de bij de Stichting Miletus aangesloten zorgverzekeraars,
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per ziekenhuis in principe 600 patiënten aangeschreven. Er zijn in totaal 45.210
ervaringsvragenlijsten verstuurd. Het betrof een aselecte steekproef van personen van 18
jaar en ouder, die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek minimaal één nacht
opgenomen waren geweest in het betreffende ziekenhuis. Er werd gezorgd dat er per
adres niet meer dan één persoon getrokken werd. Aanvullend zijn, met dezelfde
selectiecriteria, aan een aanvullende aselecte steekproef van in totaal 1.000 personen
belangvragenlijsten toegestuurd.

De respons
Bij de ervaringenvragenlijst is van 23.530 personen een ingevulde vragenlijst retour
ontvangen. De bruto-respons op de ervaringslijst komt daarmee uit op 57%. De nettorespons (de vragenlijsten die bruikbaar waren in alle analyses) bedroeg respectievelijk
55% voor de ervaringsvragenlijst en 53% voor de belangvragenlijst. Relatief veel
vragenlijsten zijn leeg teruggestuurd omdat de aangeschreven personen aangaven dat zij
niet in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de dataverzameling in het betreffende
ziekenhuis opgenomen waren geweest. Deze relatief hoge uitval heeft waarschijnlijk te
maken gehad met de wijze van steekproeftrekking, waarbij gebruik is gemaakt van de
bestanden van (afgesloten) declaraties van zorgverzekeraars

Schaalstructuur
Om de bruikbaarheid en psychometrische kwaliteit van de ervaringsvragenlijst te evalueren, zijn de items getest op bruikbaarheid, interne validiteit en betrouwbaarheid. Daarvoor
zijn eerst de items bestudeerd, waarbij met name is gekeken naar de item non-response en
de scheefheid van de verdeling van antwoorden. Daarnaast is gekeken naar inter-item
correlaties. Op basis van factoranalyses konden veertien betekenisvolle schalen worden
geconstrueerd. Het betreft hier de schalen van items rond de volgende onderwerpen: (1)
Bereikbaarheid ziekenhuis, (2) Ontvangst op de afdeling, (3) Inhoud opnamegesprek, (4)
Kamer en verblijf, (5) Communicatie met de arts, (6) Communicatie met de
verpleegkundige, (7) Pijnbeleid, (8) Communicatie rond medicatie, (9) Uitleg over
behandeling, (10) Gevoel van veiligheid, (11) Eigen inbreng, (12) Tegenstrijdige
informatie door zorgverleners, (13) afstemming van werkzaamheden, (14) Informatie bij
ontslag. De betrouwbaarheid van de meeste schalen is, Cronbach’s alpha waarden van
boven de 0,70, goed tot uitstekend. Twee schalen hebben een alpha-waarde van tussen de
0,60 en 0,70.

De ervaringen
Behalve dat is gekeken naar de psychometrische eigenschappen, is ook een indruk
verkregen van de praktische toepasbaarheid van de nieuwe CQI Ziekenhuisopname door
te kijken naar de concrete antwoorden op de vragen.
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De ervaringen met de ziekenhuiszorg tijdens opname zijn, met een gemiddeld
waarderingscijfer van 8,1 op een schaal van 0 tot 10, over het algemeen positief. Van de
respondenten geeft ruim 90% aan dat zij het betreffende ziekenhuis zou aanbevelen aan
vrienden of familie. De ervaringen rondom communicatie met verpleegkundigen en
artsen en de ervaringen met betrekking tot de ontvangst op de afdeling en de uitleg bij de
behandeling waren het meest positief. De bereikbaarheid van het ziekenhuis en de
informatie bij ontslag laten een relatief hoog percentage negatieve ervaringen zien.
Kenmerken van de patiënten beïnvloeden de scores slechts in zeer geringe mate. Tussen
mannen en vrouwen zijn er nauwelijks verschillen in ervaringsscores. Hetzelfde geldt
voor jongeren versus ouderen of hoogopgeleiden versus laag opgeleiden.

Belangscores en verbeterpunten
Bij alle items in de testversie van de ervaringsvragenlijst is gekeken naar de belangscores.
Deelnemers scoorden deze items op een schaal van 1 tot 4, waarbij 1 = niet belangrijk en
4 = van het allergrootste belang. Om deze scores makkelijker te interpreteren zijn de
waarden getransformeerd naar een score tussen 1 en 10. De tien items met de hoogste
belangscores bleken vooral de items te zijn die gaan over het gevoel van veiligheid
tijdens de opname, communicatie bij medicijngebruik en de uitleg over de behandeling.
Relatief lage belangscores krijgen de items die te maken hebben met de thema’s eigen
regie, inhoud van het opnamegesprek en kamer en verblijf in het ziekenhuis.
Door de ervaringen van patiënten te wegen voor het belang dat aan de verschillende items
wordt gehecht kunnen zogenoemde verbeterscores worden berekend. Een hoge
verbeterscore (hoog belang en/of frequente negatieve ervaring) geeft aan dat een bepaald
item wellicht prioriteit verdient bij kwaliteitsverbetering. Uit het onderzoek kwam naar
voren dat de volgende items vanuit patiëntenperspectief als eerste voor verbetering in
aanmerking kwamen:
- de mogelijkheid je ongestoord even terug kunnen trekken;
- informatie over de gevolgen van een behandeling of ingreep;
- informatie over de bijwerkingen van medicijnen;
- controle met betrekking tot de juiste medicijnafgifte;
- informatie bij nieuwe medicijnverstrekking.
De items waarbij het overgrote deel van de respondenten positieve ervaringen rapporteert
hebben vooral betrekking op de bejegening en communicatie door artsen en
verpleegkundigen en de onderlinge afstemming van hun werkzaamheden.

Discriminerend vermogen
Het discriminerend vermogen van de onderscheiden schalen varieert van slecht tot
uitstekend. Met de meeste schalen konden statistisch significante verschillen tussen
ziekenhuizen worden vastgesteld, zowel in de ongecorrigeerde gegevens als in het model
waarin wordt gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, opleiding en gezondheid.
Echter, niet in alle gevallen is er sprake van een enigszins evenwichtige verdeling van
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ziekenhuizen over de categorieën ‘benedengemiddeld’, ‘gemiddeld’ en
‘bovengemiddeld’; soms bevatten de uiterste categorieën slechts enkele ziekenhuizen.
Daarbij moet worden aangetekend dat de omvang van de steekproef mede bepalend is
voor de mate waarin statistische verschillen kunnen worden aangetoond. De omvang was
met gemiddeld circa 300 respondenten per ziekenhuis aanzienlijk. Ook bij significante
verschillen is in dit geval het absolute verschil tussen bovengemiddeld en
benedengemiddeld scorende ziekenhuizen soms gering.
De schalen toegankelijkheid, ‘kamer en verblijf’ en ‘communicatie met
verpleegkundigen’ hebben het beste discriminerende vermogen. De schaal ‘tegenstrijdige
informatie’ laat nagenoeg geen differentiatie tussen ziekenhuizen zien. Wanneer de
praktijken worden ingedeeld in drie groepen, benedengemiddeld (*), gemiddeld (**),
bovengemiddeld (***) blijkt dat er voor een groot deel van de schalen een redelijke tot
goede spreiding te zijn. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 1 ster
aangeeft dat een ziekenhuis significant lager scoort op de betreffende schaal dan de
ziekenhuizen met 3 sterren, de bovengemiddeld scorende praktijken in de onderzochte
groep. Het geeft niet noodzakelijkerwijs aan dat een ziekenhuis in absolute zin slecht
presteert.
Het onderscheidende vermogen is bij het grootste deel van de schalen van dien aard dat
steekproeven van circa 800 patiënten per ziekenhuis nodig zijn om statistisch significante
verschillen tussen ziekenhuizen vast te kunnen stellen. Voor andere schalen geldt dat
steekproeven van rond de 400 patiënten voldoende zijn. Daarbij wordt uitgegaan van een
responspercentage van 50%, zodat we praten over groepen respondenten van
respectievelijk ca. 400 en 200 per ziekenhuis.

Case-mix adjusters
Standaard wordt geadviseerd om bij CQI meetinstrumenten te onderzoeken of correctie
voor de kenmerken leeftijd, opleiding en (ervaren lichamelijke) gezondheid nodig is. Op
basis van de resultaten van de veldtest kan worden geconcludeerd dat ook bij de CQI
Ziekenhuisopname deze achtergrondkenmerken significante samenhangen met de meeste
gerapporteerde kwaliteitsscores. In het onderzoek zijn naast deze variabelen ook geslacht
en de ervaren geestelijke gezondheid als mogelijke case-mix adjusters betroken in de
analyses. Vastgesteld kon worden dat een model waarin al deze vijf variabelen zijn
opgenomen voldoet in de zin dat het de uitkomsten modificeert en dus de vergelijking
tussen de ziekenhuizen verbetert doordat rekening wordt gehouden met verschillen in
samenstelling van de patiëntpopulatie. Wel is het zo dat verschillen in de kenmerken van
de respondenten slechts een klein deel verklaren van de variatie in kwaliteitsscores.

Aanpassingen van de vragenlijst
Doel van de veldtest was om te komen tot een geoptimaliseerde versie van de CQI
Ziekenhuisopname vragenlijst. Argumenten die ten grondslag hebben gelegen aan de
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beslissing vragen al dan niet op te nemen in de definitieve versie van de vragenlijst
waren:
a criteria gelieerd aan de psychometrische kwaliteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst;
b uitkomsten van de ervaringsvragenlijst, de belangenvragenlijst en de verbeterscores;
c inzicht verkregen met de multilevel analyses, d.w.z. of er verschillen gemeten worden
tussen praktijken, ook als gecorrigeerd wordt voor achtergrondkenmerken;
d afspraken over items die verplicht in alle CQ Indexen moeten worden opgenomen
(onder andere voor de onderlinge vergelijkbaarheid);
e inhoudelijke argumenten van de projectgroep CQI Ziekenhuisopname.
Op basis van bovenstaande argumenten is een voorstel gemaakt voor de definitieve
ervaringslijst ziekenhuiszorg en dit voorstel is vervolgens besproken in de projectgroep
CQI Ziekenhuisopname. Het resultaat van de veldtest is een de nieuwe versie voor de
CQI Ziekenhuisopname die bestaat uit 106 vragen. Ten opzichte van de testversie is de
vragenlijst met circa 20% ingekort; van de 106 vragen zijn er 15 voorzien van het label
‘doortesten’, wat betekent dat zij in een later stadium wellicht toch kunnen vervallen. De
nieuwe versie van de CQI Ziekenhuisopname is, voor wat betreft de manier waarop
vragen en antwoordcategorieën zijn geformuleerd, aangepast aan de meest recente versie
van het handboek CQI meetinstrumenten (Sixma et al., 2008). Dit betekent dat rekening
is gehouden met de adviezen van Bureau Taal over het taalniveau in QC index
vragenlijsten (Bureau Taal, 2008).

Toepassingsmogelijkheden en aanbevelingen vervolgonderzoek
Op een aantal punten is het wellicht mogelijk de CQI Ziekenhuisopname en de procedure
waarbij met de vragenlijst metingen worden uitgevoerd, verder aan te passen. Dit betreft:
- Verdere inkorten van de vragenlijst, via het laten vervallen van items die nu het
predicaat ‘doortesten’ hebben gekregen.
- Het terugbrengen van de tijd die ligt tussen de feitelijke datum van ontslag en
ontvangst van de vragenlijst ter evaluatie van de ziekenhuisopname; hiermee kan niet
alleen het percentage ‘niet van toepassing zijnde’ vragenlijsten worden
teruggedrongen, maar
- Het onderzoeken van de mogelijkheid de vragenlijst digitaal te verzenden, waarbij het
gericht verzenden naar een bekend E-mail adres de mooiste oplossing zou zijn. Het
versturen van eerst een internetlink en pas bij de reminder de schriftelijke vragenlijst
(de mixed mode methode), kan gezien worden als een tussenoplossing. Het
elektronisch versturen en invullen van de vragenlijsten werkt sterk
kostenverminderend.
- Onderzoek naar alternatieve vormen van dataverzameling en de effecten daarvan op
de respons en gerapporteerde ervaringen van patiënten. Hierbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan het uitreiken van vragenlijsten bij ontslag uit het ziekenhuis.
- Het maken van een aangepaste versies van de vragenlijst voor kinderen van 12 tot 18
jaar en voor ouders van kinderen in de leeftijdsklasse van 0 – 12 jaar. Hiermee
worden de toepassingmogelijkheden van de CQI Ziekenhuisopname vergroot.
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-

De ontwikkeling van specifieke versies van de CQ-index Ziekenhuisopname voor de
polikliniekfunctie en de dagopnames.
Exploratief onderzoek naar de mogelijkheden en de wenselijkheid om de CQI
Ziekenhuisopname toe te passen op het niveau van afdelingen van ziekenhuizen.

Slotconclusie
De nieuwe CQI Ziekenhuisopname is een valide, betrouwbaar (consistent) en bruikbaar
meetinstrument, geschikt voor het meten van de kwaliteit vanuit patiëntenbeleving van de
ziekenhuiszorg. Het onderscheidend vermogen van de vragenlijst is van dien aard dat
voor de meeste inhoudelijke thema’s verschillen tussen ziekenhuizen kunnen worden
vastgesteld. Daarnaast laten de resultaten van de veldtest zien dat op afzonderlijke items
kwaliteitsverbetering mogelijk is, wat betekent dat ziekenhuizen (onderdelen van) de
vragenlijst kunnen gebruiken om hun service aan te passen aan de wensen en behoeften
van hun patiënten.
De CQI Ziekenhuisopname bouwt voort op drie robuuste, betrouwbare vragenlijsten en
verenigt de eigenschappen van deze meetinstrumenten met de gestandaardiseerde en
inmiddels beproefde CQI werkwijze. Verdere toepassing van de CQI Ziekenhuisopname
in reguliere metingen kan een belangrijke stimulans zijn voor het kwaliteitsbeleid in de
belangrijke sector van de ziekenhuiszorg.
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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de Consumer Quality (CQ)–
index Ziekenhuisopname. Het doel was een ‘State of the art’ instrument, voor het meten
van de kwaliteit van de prestaties van de ziekenhuizen gezien door de ogen van de
(opgenomen) patiënt, te ontwikkelen en uit te testen. Het onderzoek is in 2007 en 2008
door het NIVEL uitgevoerd, met subsidie van het ministerie van ZonMw. Het onderzoek
werd uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Miletus en het Centrum Klantervaring
Zorg. Daarnaast is gebruik gemaakt van de inbreng en expertise van de Nederlandse
Patiënten en Consumenten Federatie NPCF, de Consumentenbond, de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), onderzoekers op het terrein van kwaliteit van zorg
onderzoek en de verschillende beroepsverenigingen
Aanleiding voor dit onderzoek is de roep om meer transparantie in de zorg. Hiervoor is
het nodig dat er instrumenten ontwikkeld worden waarmee de kwaliteit van de
ziekenhuiszorg vanuit het perspectief van patiënten op een objectieve manier gemeten
kan worden, ziekenhuizen met elkaar vergeleken kunnen worden en, indien nodig,
verbetertrajecten ingezet kunnen worden. De kwaliteit van de zorg zoals ervaren door de
gebruikers, is een belangrijk aspect van de kwaliteit van de zorg.
Het onderzoek bestond uit twee delen. In de eerste fase is de vragenlijst ontwikkeld. In de
tweede fase is de vragenlijst, via de patiëntenbestanden van zorgverzekeraars, uitgezet bij
de patiënten van 78 ziekenhuizen.
Dit rapport biedt inzicht in de ontwikkeling, de psychometrische eigenschappen en het
discriminerend vermogen van de Consumer Quality (CQ)–index Ziekenhuisopname. Met
de CQ-index Ziekenhuisopname kan in de nabije toekomst informatie verzameld worden
die zicht geeft op de kwaliteit van de zorg bij opname in een ziekenhuis. Deze informatie
kan worden gebruikt voor belangenbehartiging, als keuze-informatie en voor
kwaliteitsverbetering of zorginkoop. In een volgende fase kan het instrument op grotere
schaal gebruikt worden, en geëxperimenteerd worden met de manier waarop de
vragenlijsten het best verspreid kunnen worden.

Utrecht, maart 2009
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1 Inleiding

Het doel van de studie is om een ‘State of the art’ instrument te ontwikkelen en uit te
testen voor het meten van de kwaliteit van de prestaties van ziekenhuizen gezien door de
ogen van de patiënt. In dit inleidende hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden bij
het onderzoek, de doel- en probleemstellingen bij het onderzoek en de opbouw van het
rapport.

1.1

Achtergrond
Met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in januari 2006, is een start gemaakt met het meer vraaggestuurd maken van het Nederlandse zorgstelsel. Kiezen in de
zorg en meer nadruk op de verantwoordelijkheid van patiënten, zorgverzekeraars en
zorgverleners vereist beschikbaarheid van voldoende betrouwbare informatie over de
zorg. Een manier om deze informatie te verkrijgen is benchmarking. Essentieel in benchmarking is het verschaffen van informatie over een beperkte set van prestatie-indicatoren.
Op deze set indicatoren die betrekking kunnen hebben op meerdere dimensies of
aandachtsgebieden, kunnen zorgaanbieders onderling kunnen worden vergeleken en
afgezet worden tegen de ‘best practice’. Informatie uit benchmarking kan in de
gezondheidszorg drie doelen dienen:
- het (bij)sturen van interne bedrijfsprocessen in de zorg;
- het bieden van een basis voor keuzen door consumenten en verzekeraars;
- de overheid in staat stellen toezicht te houden op de kwaliteit van de zorgverlening en
de publieke belangen te borgen.
In 2006 heeft het NIVEL vanuit ZonMw de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om te komen tot een gestandaardiseerde vragenlijst voor het meten
van de oordelen van patiënten over de patiëntgerichtheid van ziekenhuizen in Nederland.
De te ontwikkelen gestandaardiseerde vragenlijst dient geschikt te zijn voor meerdere
doelen, inclusief benchmarking in de ziekenhuissector en het genereren van keuze- en
verbeterinformatie. Uitgangspunt was dat een aantal bestaande vragenlijsten, die op dat
moment in de ziekenhuissector werden gebruikt voor het meten van de kwaliteitsoordelen
van patiënten, zouden worden geïntegreerd tot een nieuw meetinstrument dat past binnen
de familie van Consumer Quality index (CQ-index) vragenlijsten. Deze drie bestaande
vragenlijsten waren:
1

de ‘Ervaringenvragenlijst Ziekenhuizen; een in het Nederlands vertaalde en aan de
Nederlandse situatie aangepaste versie van de Amerikaanse Hospital CAHPS, die
door het Afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC/UvA en het NIVEL samen met
(en in opdracht van) Agis Zorgverzekeringen is ontwikkeld;
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2

de Ziekenhuisvergelijkingssysteem (ZVS) vragenlijsten; een door de
Consumentenbond en NIVEL ontwikkelde set van vragenlijst voor het meten van de
service van ziekenhuizen vanuit patiëntenperspectief;

3

de ‘Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische Ziekenhuizen’ (KPAZ) die
door de Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ) in samenwerking met de
Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CAZ) is ontwikkeld.

Deze drie basisvragenlijsten hebben met elkaar gemeen dat zij betrekking hebben op
meerdere dimensies van de zorg die in ziekenhuizen aan patiënten wordt geboden.
Daarnaast geldt voor elk van de drie vragenlijsten dat de meningen en ervaring van
zorggebruikers zelf een belangrijke bron van informatie zijn geweest bij het
ontwikkeltraject.

1.2

Het meten van de ervaren kwaliteit van zorg, de CQ-Index
Ervaren kwaliteit van zorg kan worden gedefinieerd als ‘de mate waarin de verleende
zorg op belangrijke aspecten overeenstemt met de wensen en eisen die patiënten aan deze
zorg stellen’. Kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief kan worden gemeten door
patiënten enerzijds te vragen naar hun feitelijke ervaringen met de zorg en anderzijds naar
wat zij belangrijk vinden in deze zorg (Sixma et al., 1998a). Op verschillende terreinen
van de zorg worden momenteel in Nederland instrumenten ontwikkeld die op deze
manier kijken naar kwaliteit van zorg. Deze meetinstrumenten staan bekend onder de
naam CQ-index, wat staat voor Consumer Quality Index.
De CQ-index is in essentie gebaseerd op een combinatie van twee meetmethoden, de
CAHPS en QUOTE systematiek. De Consumer Assessment of Healthcare Providers and
Services (CAHPS®) vragenlijsten zijn ontwikkeld in de Verenigde Staten en van
oorsprong bedoeld om de ervaringen van patiënten/consumenten met hun zorgverzekeraar
en de door hun zorgverzekeraar aangeboden gezondheidzorg te meten (Delnoij et al.,
2006; Hargraves et al., 2003). De QUOTE vragenlijsten, waarbij QUOTE staat voor
QUality Of care Through the patients’ Eyes, zijn een serie vragenlijsten die zijn
ontwikkeld door het NIVEL om de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van
patiënten/consumenten te meten en waarbij met name ook het belang dat mensen hechten
aan bepaalde aspecten van de zorg wordt meegenomen (Sixma et al., 1998b). Zowel de
CAHPS- als de QUOTE-vragenlijsten richten zich op de concrete ervaringen van
consumenten met de kwaliteit van de aan hen verleende zorg. Beide families van
vragenlijsten zijn het resultaat van tien jaar gedegen kwalitatief en kwantitatief onderzoek
onder patiënten (Delnoij et al., 2006).
CQ-index vragenlijsten zijn geschikt voor meerdere doeleinden en moeten resulteren in
informatie op verschillende niveaus en voor verschillende partijen, zoals voor:
- professionals in de zorg: kwaliteitsinformatie/verbeterinformatie;
- zorgconsumenten: keuze-informatie;
- patiënten- en cliëntenorganisaties: belangenbehartiginginformatie;
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zorgverzekeraars: zorginkoopinformatie;
overheid/beleidsorganisaties: monitorinformatie;
inspectie: toezichtinformatie.

Er zijn inmiddels een groot aantal CQI meetinstrumenten in ontwikkeling of al
beschikbaar. Er zijn algemene CQ indexen ontwikkeld zoals de CQ over ervaringen van
verzekerden met zorg en de zorgverzekeraars (Hendriks et al., 2005; Hendriks et al.,
2007; Delnoij et al., 2004; Delnoij et al., 2005; Delnoij et al., 2006), sectorspecifieke
vragenlijsten zoals de CQI voor kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg
(Wijngaarden et al., 2007; van Wijngaarden et al., 2008) en de huisartsenzorg
(Meuwissen en De Bakker, 2008), aandoeningspecifieke vragenlijsten zoals de CQI voor
mensen met diabetes (Damman et al., 2007; Stubbe et al., 2007) of reumatoïde artritis
(Zuidgeest et al., 2007) en CQI meetinstrumenten die zich richten op specifieke ingrepen
zoals staaroperaties (Brouwer et al., 2006; Stubbe en Van Dijk, 2007; Stubbe et al.,
2007), borstoperaties (Damman et al., 2008; Damman et al., 2007) en heup- en knieoperaties (Gelsema et al., 2006; Stubbe et al., 2007; Stubbe en Van Dijk, 2007). Meer
informatie over de CQ-index is te vinden op http://www.nivel.nl/cqindex of op
http://www.centrumklantervaringzorg.nl.
Op 6 december 2006 is het Centrum Klantervaring Zorg opgericht. Dit centrum heeft als
doel dat de komende jaren systematisch en op een gestandaardiseerde manier de
ervaringen van de klanten met de gezondheidszorg op een betrouwbare wijze worden
gemeten en openbaar worden gemaakt. Hiervoor wordt de CQ-index gebruikt
(http://www.centrumklantervaringzorg.nl). In de periode dat het centrum nog in de
oprichtingsfase was, was er al wel een onderzoekersplatform geformeerd waarin kennis
en ervaring over het ontwikkelen en testen van CQI-meetinstrumenten werden overgedragen en uitgewisseld. Dit platform is een belangrijke bron van informatie en inspiratie geweest voor het ontwikkelen van de CQI Ziekenhuisopname.
Dit rapport gaat over de ontwikkeling van een CQ-index voor de zorg in ziekenhuizen en
dan met name de zorg tijdens een ziekenhuisopname. In de CQ-index die in dit rapport
wordt beschreven, staat de ervaren kwaliteit van ziekenhuiszorg centraal van mensen die
in 2007 één of meerdere dagen opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis. Voor het
beschrijven van de ontwikkeling van het meetinstrument is het Handboek CQI
Meetinstrumenten (Sixma et al., 2008, zie ook www.centrumklantervaringzorg.nl) gevolgd.

1.3

Doelstelling en organisatie van het onderzoek
Doel van dit onderzoek is om (op basis van drie bestaande meetinstrumenten) een
instrument te ontwikkelen dat de kwaliteit van zorg bij opname in een ziekenhuis vanuit
het perspectief van consumenten in kaart kan brengen. Dit instrument moet vragen
kunnen beantwoorden als: ‘hoe oordelen mensen over de zorg binnen het ziekenhuis’,
‘wat zijn de ervaringen met zorg bij opname in een ziekenhuis’, ‘wat vinden consumenten
de belangrijkste aspecten van de zorg bij een ziekenhuisopname’, en ‘welke aspecten van
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de ziekenhuiszorg kunnen nog verbeterd worden’. Het instrument dient te bestaan uit
twee vragenlijsten, een ervaringsvragenlijst en een belangenvragenlijst.
Bij de ontwikkeling van een CQI meetinstrument zijn verschillende fasen te
onderscheiden, zoals de ontwerpfase, de testfase, de fase van analyse en rapportage en de
fase waarin de testversie van het nieuwe meetinstrument wordt geoptimaliseerd. Deze
fasen zijn min of meer standaard. Bijzonder bij deze CQI vragenlijst voor de
ziekenhuissector is dat wordt voortgebouwd op drie meetinstrumenten die al voorhanden
waren; meetinstrumenten die mede zijn ontwikkeld met de inbreng van patiënten. Gelet
op het feit dat in de ontwikkeltrajecten van de bouwstenen voor deze nieuwe CQI
vragenlijst het patiëntenperspectief centraal heeft gestaan, zijn er geen additionele
focusgroep gesprekken gevoerd. Voor wat betreft het proces van integratie van de drie
bestaande vragenlijsten tot een nieuwe CQI vragenlijst geldt dat patiënten en
consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond en de NPCF (Nederlandse Patiënten
en Consumenten Federatie) hebben geparticipeerd in de begeleidingscommissie en in
bijeenkomsten van deskundigen
.
Het nieuw te ontwikkelen instrument moet voldoen aan de eisen voor kwaliteit die het
Centrum Klantervaring Zorg stelt aan een CQI meetinstrument. (Sixma et al., 2008) Kort
samengevat betekent dit dat:
1 kwaliteit van zorg gemeten wordt aan de hand van de ervaringen van de patiënten met
de zorg;
2 er tevens gemeten wordt welk belang patiënten hechten aan de verschillende aspecten
van de zorg;
3 zodat uiteindelijk inzicht wordt verkregen in mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering door de berekening van verbeterscores, een berekening die uitgevoerd
wordt door de ervaring en het belang te combineren. Immers, op onderdelen die
consumenten zeer belangrijk vinden, maar waarvoor de ervaringen negatief zijn, valt
maximale kwaliteitswinst te behalen (vanuit patiëntenperspectief).
In de tweede fase is de concept ervaringsvragenlijst (via de gegevensbestanden van een
aantal bij de Stichting Miletus aangesloten zorgverzekeraars) uitgezet bij een aselecte
steekproef van in principe 600 patiënten per ziekenhuis bij in totaal 78 ziekenhuizen. De
ervaringsvragenlijst vraagt naar de frequentie van de ervaringen. De vraag begint met
‘Hoe vaak’, en de antwoordcategorieën zijn in de regel ‘nooit’, ‘soms’, ‘meestal’ en
‘altijd. Met de antwoorden is inzicht verkregen in de ervaringen van patiënten en de
interpreteerbaarheid van de antwoorden. Daarnaast is gekeken welke ervaringen met
elkaar samenhangen. Hierbij worden schalen geconstrueerd die getest worden op hun
interne betrouwbaarheid en validiteit. Aanvullend zijn 1000 belangvragenlijsten uitgezet,
waarin voor alle geselecteerde kwaliteitsaspecten is gevraagd naar het belang dat iemand
hecht deze aspecten. De antwoordcategorieën die hierbij zijn gehanteerd zijn ‘niet
belangrijk’, ‘eigenlijk wel belangrijk’, ‘belangrijk’ en ‘van het allergrootste belang’.
Hierna heeft het onderzoek zich gericht op de vraag of de vragenlijst geschikt is om
ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Dit betreft het onderzoek naar het discriminerend
of onderscheidend vermogen van de ervaringenvragenlijst. In dit onderzoek worden

16

CQ-index Ziekenhuisopname: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009

correctievariabelen (case-mix adjusters) vastgesteld, en de relatie tussen kwaliteitsoordelen en patiëntkenmerken, (zoals leeftijd, geslacht, opleiding en gezondheidstoestand) nader onderzocht. Door correctie voor de verschillen in samenstelling van de
patiëntenpopulatie per ziekenhuis, kunnen ziekenhuizen op een meer objectieve en
eerlijke basis met elkaar vergeleken worden.

1.4

Onderzoeksvragen
Op basis van de gegevens die met de CQ-index in dit onderzoek worden verzameld, beogen wij de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

1.5

1

‘Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden binnen de zorg
bij opname in een ziekenhuis?’

2

’Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de ontwikkelde CQ
index ziekenhuisopname (de schaalstructuur, validiteit en
betrouwbaarheid van het instrument)?’

3

‘Wat is het discriminerend (of onderscheidend) vermogen van de
verschillende schalen van het instrument?’

4

‘Wat zijn relevante correctievariabelen oftewel case-mix adjusters bij de
Ervaringenlijst Ziekenhuisopname?’

5

‘Hoe oordelen mensen over de zorg?’

6

‘Hoe kunnen de ervarings- en belang vragenlijsten worden
geoptimaliseerd?’

Verwachte resultaten en toepassingen
Na het analyseren van de items en schalen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid, en het
evalueren van de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen ziekenhuizen, kan de
vragenlijst verder geoptimaliseerd en ingekort worden. Het resultaat moet zijn een zo kort
mogelijke lijst met goede psychometrische eigenschappen en onderscheidend vermogen.
Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor wat betreft de aantallen af te nemen
enquêtes.
Dit onderzoek zal bovendien een eerste inzicht kunnen geven in de ervaringen van
patiënten met de zorg bij opname in een ziekenhuis, verschillen in belang dat patiënten
toekennen aan de verschillende kwaliteitsitems, verschillen in kwaliteit van de geleverde
zorg, en factoren die mogelijk van invloed zijn op de kwaliteitsoordelen. Aanvullend
geldt dat inzicht wordt verkregen in de variabelen waarvoor in vergelijkend
kwaliteitsonderzoek onder ziekenhuizen moet worden gecorrigeerd (case-mix adjusters).
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1.6

Opbouw van dit rapport
Dit rapport bestaat uit 8 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 staat de constructie van de vragenlijsten centraal, waarbij ook wat meer uitgebreid wordt ingegaan op de vragenlijsten
waarvan de nieuwe CQ-index Ziekenhuisopname is afgeleid. In hoofdstuk 3 wordt de
onderzoeksmethode beschreven. De steekproeftrekking, de dataverzameling, de analyses
van de psychometrische testfase en het toetsen op discriminerend vermogen worden
beschreven.
Vanaf hoofdstuk 4 volgen de resultaten. Eerst komen de respons en enkele achtergrondkenmerken van de respondenten aan bod (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de psychometrische analyses weergegeven. Items worden op basis van de antwoorden beoordeeld op hun eventuele bijdrage aan de definitieve vragenlijst en schalen
worden ontworpen. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de ervaringslijst besproken,
de verschillen in ervaring tussen groepen respondenten, de resultaten van de belangenlijst
en de berekende verbeterscores. In hoofdstuk 7 tenslotte staan de resultaten van de
toetsing op het discriminerend vermogen. Deze resultaten geven inzicht in de verschillen
die gevonden kunnen worden tussen ziekenhuizen en het aantal vragenlijsten dat nodig is
om deze verschillen aan te tonen.
Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin per onderdeel van de vragenlijst
besproken welke vragen geschikt zijn om te behouden in de definitieve vragenlijst.
Hierbij hebben, naast de statistische en onderzoekstechnische argumenten, ook
beleidsmatige en inhoudelijke argumenten van de toekomstige gebruikers een belangrijke
rol gespeeld.
De bijlagen bij dit rapport bevatten (1) de versies van de CQI Ziekenhuisopname
vragenlijsten die zijn gebruikt bij de veldtest, (2) overzichten van de belangscores op de
kwaliteitsaspecten die in het kader van de veldtest zijn voorgelegd aan de respondenten,
en (3) het voorstel voor de nieuwe, geoptimaliseerde versie van de CQI
Ziekenhuisopname.
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2 Ontwikkeling van de vragenlijst

Voor het ontwerpen van de testversie van de vragenlijst CQ-index Ziekenhuisopname is
het volgende traject doorlopen:
a Inventarisatie en bestudering van bestaande vragenlijsten over de ziekenhuiszorg.
b Constructie van het concept meetinstrument op basis van bestaande lijsten en
feedback op deze lijsten van deskundigen.
c Drie invitational conferences over het ontwikkeltraject en de conceptversie van het
meetinstrument.
d Feedback op dit meetinstrument van belangrijke partijen.
In hoofdstuk 2 wordt van dit deel van het ontwikkeltraject verslag gedaan.

2.1

Bestaande vragenlijsten
De ZonMw opdracht naar het NIVEL was drie bestaande vragenlijsten die de ervaringen
van patiënten over de gang van zaken tijdens een ziekenhuisopname te integreren tot een
nieuw meetinstrument dat past binnen de familie van Consumer Quality index (CQindex) vragenlijsten. De drie bestaande vragenlijsten waren:
1 de ‘Ervaringenvragenlijst Ziekenhuizen; een in het Nederlands vertaalde en aan de
Nederlandse situatie aangepaste versie van de Amerikaanse Hospital CAHPS;
2 de Ziekenhuisvergelijkingssysteem (ZVS) vragenlijsten die door Consumentenbond
en NIVEL zijn ontwikkeld;
3 de ‘Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische Ziekenhuizen’ (KPAZ) van de
Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ).
We lichten elk van deze drie basisvragenlijsten kort toe.

2.1.1

De H-CAHPS vragenlijst
De geschiedenis van het CAHPS programma begint in het midden van de jaren 90. In
oktober 1995 krijgen ‘de Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) en de
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) vanuit het overkoepelend U.S.
Department of Health and Human Services de opdracht voor het ontwikkelen en
implementeren van een nieuwe set meetinstrumenten op het terrein van de kwaliteit van
zorg vanuit het perspectief van verzekerden. Deze nieuwe meetinstrumenten zouden het
antwoord moeten vormen op de lappendeken van meetinstrumenten op het terrein van de
patiëntensatisfactie en kwaliteit van zorg die op dat moment voorhanden was.
Het oorspronkelijke CAHPS programma had een tweeledige doelstelling:
- De ontwikkeling en implementatie van een nieuwe generatie meetinstrumenten
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waarmee de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van organisaties (in eerste
instantie verzekeraars) vanuit gebruikersperspectief zowel cross-sectioneel als
longitudinaal vergeleken kan worden.
Het scheppen van de voorwaarden en het creëren van een infrastructuur die aan
gebruikers van zorgvoorzieningen de mogelijkheid biedt om de informatie die met
behulp van de nieuwe meetinstrumenten wordt verzameld aan te wenden als keuzeinformatie dan wel stuurinformatie.

Geleidelijk heeft het CAHPS-programma zich ontwikkeld tot een programma met een
veel bredere impact. Een programma dat zich richt op de behoeften van zowel gebruikers
van zorgvoorzieningen als die van verzekeraars, zorgaanbieders en beleidsmakers. In de
loop van de tijd is het accent verschoven van het ontwikkelen van keuzeondersteunende
consumenteninformatie naar informatie die gebruikt kan worden voor verbetering van de
kwaliteit van zorg in instellingen, met name ziekenhuizen. In dit verband werden en
worden een aantal specifieke CAHPS-vragenlijsten ontwikkeld en uitgetest, te weten: de
ECHO-vragenlijst (rond ‘behavioural health’), de CAHPS-ziekenhuis vragenlijst, de
CAHPS- vragenlijst voor dialysecentra, een CAHPS-vragenlijst voor verpleeghuizen, een
CAHPS-vragenlijst voor mensen met lichamelijke beperkingen en een CAHPSvragenlijst rond kanker. Daarnaast richt het huidige CAHPS-programma zich op het
vaststellen van de mate waarin CAHPS-gegevens bruikbaar zijn voor
kwaliteitsverbetering, evaluatiestudies naar de effectiviteit van de CAHPS resultaten
vanuit het gezichtspunt van de gebruikers, evaluatiestudies naar alternatieve wijzen van
dataverzameling en bijvoorbeeld het verrichten van onderzoek op het terrein van culturele
validatie van de CAHPS-meetinstrumenten.
De oorspronkelijk voor de Verenigde Staten ontwikkelde CAHPS-ziekenhuis vragenlijst
is vertaald in het Nederlands en vervolgens in twee studies uitgetest. Daarbij richtte de
eerste studie zich vooral op het vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de
(nieuwe) Nederlandse versie (Arah et al., 2006). Deze studie werd uitgevoerd bij
patiënten van twee ziekenhuizen, waarbij de vragenlijst is toegestuurd aan twee keer 998
patiënten (netto respons: bijna 65%). Op basis van de resultaten van deze eerste test werd
vastgesteld dat de Nederlandse versie van de H-CAHPS vragenlijst – een versie die
bestond uit in totaal 70 vragen, waarvan er 35 zijn aan te merken als ‘kwaliteitsaspecten’,
en die qua inhoud nagenoeg identiek is aan de Amerikaanse versie – voor wat betreft de
psychometrische eigenschappen sterk lijkt op de Amerikaanse versie. Factoranalyses en
betrouwbaarheidsanalyses lieten zien dat de 35 kwaliteitsaspecten gegroepeerd konden
worden rond zeven thema’s of schalen; drie aspecten konden niet in een van de zeven
schalen worden ondergebracht. De betrouwbaarheidscoëfficiënten voor de zeven schalen
variëren van .60 tot .88. De schalen hebben betrekking op de prestaties van ziekenhuizen
op de deelterreinen:
- communicatie met de arts (α = .88);
- communicatie met verpleegkundigen (α = .84);
- ontslaginformatie (α = .76);
- communicatie over medicijnen en medicijnverstrekking (α = .81);
- beleid met betrekking tot pijn (α = .80);
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- omgeving opnameafdeling (α = .60);
- ondersteunende diensten van verpleegkundigen (α = .77).
De tweede studie die met behulp van de vertaalde versie van de H-CAHPS is uitgevoerd
richtte zich op het vermogen van de nieuwe vragenlijst om onderscheid te maken tussen
ziekenhuizen (Rupp et al., 2005). Om dit vast te stellen is de vragenlijst uitgezet bij een
steekproef van ruim 12.000 personen van 18 jaar of ouder die in de drie maanden voor de
steekproeftrekking opgenomen waren geweest in één van de 17 ziekenhuizen waarop het
steekproefbestand betrekking had. Onder deze 17 waren drie universitaire ziekenhuizen.
De netto respons na drie reminders en toepassing van een aantal screeningsprocedures
(zie Rupp, 2005) kwam uit op bijna 63%. Uit de resultaten van deze herhaalmeting met
dezelfde vragenlijst studie bleek dat met betrekking tot de in de pilotstudie vastgestelde
clustering in zeven schalen vergelijkbare resultaten werden gevonden. Met betrekking tot
vijf specifieke kwaliteitsaspecten werd vastgesteld dat deze moeilijk schaalbaar zijn en/of
de betrouwbaarheid van de geconstrueerde schalen in negatieve zin beïnvloeden. In
overweging wordt gegeven deze vijf aspecten in een volgende versie van de vragenlijst
niet langer op te nemen. Daarnaast wordt in overweging gegeven om vier
kwaliteitsaspecten die te maken hebben met de informatievoorziening te combineren in
twee nieuwe aspecten. Met betrekking tot het vermogen van de vragenlijst om
onderscheid te maken tussen ziekenhuizen wordt vastgesteld dat de vragenlijst geschikt is
om verschillen tussen ziekenhuizen vast te stellen. Daarbij wordt de kanttekening
gemaakt dat de mate waarin verschillen in patiëntervaringen daadwerkelijk zijn toe te
schrijven aan verschillen tussen ziekenhuizen gering is en voor de zeven afzonderlijke
schalen varieert tussen de 0,7% en de 3,6% en wordt wat dit betreft de aanbeveling
gegeven om over te gaan op afdelingspecifieke oordelen.
Inmiddels is in de Verenigde Staten ook een verkorte versie van de H-CAHPS
ontwikkeld. Deze versie telt in totaal 25 vragen, waarvan er 16 betrekking hebben op
specifieke kwaliteitsaspecten. Tegenover het voordeel van een korte vragenlijst staat het
nadeel dat de verkorte versie minder informatie biedt en dat de prestaties van
ziekenhuizen op het niveau van de zeven afzonderlijke schalen niet kunnen worden
vergeleken. Van de ‘Ervaringenvragenlijst Ziekenhuizen’ – onder deze naam is de
Nederlandse versie van de H-CAHPS gepresenteerd – bestaat tot nu toe alleen een versie
die bestemd is voor personen die opgenomen zijn geweest. Een versie voor
polikliniekbezoekers ontbreekt.

2.1.2

De ZVS vragenlijsten
In 1999 is door de Consumentenbond, in samenwerking met het NIVEL, een eerste
vergelijkend onderzoek gedaan onder acht ziekenhuizen in de regio Utrecht. Voor dit
onderzoek zijn twee nieuwe vragenlijsten ontwikkeld: een versie voor opgenomen
patiënten en een versie voor patiënten die gebruik maakten van de polikliniek van de
deelnemende ziekenhuizen. De ZVS (Ziekenhuisvergelijkingssysteem) vragenlijsten zijn
qua inhoud vooral gebaseerd op de door de NPCF en Bakkenist ontwikkelde vragenlijst
‘patiëntvriendelijkheid’. Voor wat betreft de antwoordcategorieën sluiten de
oorspronkelijke ZVS vragenlijsten aan bij de QUOTE-methodiek (Sixma et al., 1998). De
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eerste toepassing van de ZVS-vragenlijsten was opgezet als een proefproject, vooral
bedoeld om ervaring op te doen met grootschalig onderzoek naar de oordelen van
patiënten over de opnamefunctie en de polikliniekfunctie van ziekenhuizen.
De belangrijkste conclusies die met betrekking met betrekking tot de uitkomsten van de
pilot-studie worden getrokken zijn dat (1) de relatief lage respons een punt van aandacht
is, (2) de vragenlijst inhoudelijk aan zijn doel heeft beantwoord maar dat inkorting
overwogen kan worden, en (3) dat de gebruikte analysetechniek – multi-niveau analyse –
aan de verwachtingen heeft voldaan en gewenste resultaat heeft opgeleverd.
In 2001 heeft vervolgonderzoek met behulp van de ZVS-vragenlijsten plaatsgevonden
(Janse et al., 2002), opnieuw uitgevoerd door de Consumentenbond in samenwerking met
het NIVEL en ditmaal bij 37 ziekenhuizen, het ziekenhuisvergelijkingssysteem (ZVS II).
ZVS II had een tweeledig doel: (1) het bieden van keuze-informatie aan consumenten
over de patiëntvriendelijkheid van ziekenhuizen, en (2) het informeren van ziekenhuizen
over de kwaliteit van hun dienstverlening vanuit de visie van de patiënt, zodat zij in staat
zijn hun beleid aan te passen ter verbetering van de zorg (benchmarking). In het ZVS II
onderzoek zijn opnieuw twee verschillende vragenlijsten gebruikt. Eén voor patiënten die
in het ziekenhuis waren opgenomen en één voor patiënten die de polikliniek hebben
bezocht. De respons voor beide vragenlijsten was respectievelijk 53,8% en 54,2%. Beide
vragenlijsten zijn ingevuld door patiënten van zes verschillende specialismen, te weten
cardiologie, chirurgie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO en orthopedie. In beide
vragenlijsten zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Deze waren onder te
verdelen in vier categorieën: service, informatievoorziening, bejegening en
ontslag/nazorg. Deze laatste categorie had uiteraard alleen betrekking op de
opnamevragenlijst. Aan de vragenlijst voor polikliniekpatiënten waren daarnaast nog
enkele vragen gekoppeld over de afdeling bloedprikken en de röntgenafdeling gekoppeld.
In 2004 zijn de resultaten van deze studie aan een secundaire analyse onderworpen ter
voorbereiding van het ZVS III. Doelstellingen van deze secundaire analyse aren:
1 aanscherping en actualisatie van het oorspronkelijke meetinstrument;
2 bepaling van de meerwaarde van het uitvoeren van deelonderzoeken per specialisme;
3 vaststelling of aansluiting bij de CAHPS-methodiek tot de mogelijkheden behoort.
Aanvullend op een serie kwantitatieve analyses is een literatuurstudie verricht en zijn
verkennende interviews gehouden met sleutelpersonen. Het onderzoek is uitgevoerd door
het NIVEL. De kern van het onderzoek wordt echter gevormd door de kwantitatieve
analyses die er vooral op gericht zijn geweest om het discriminerend vermogen van de
ZVS-vragenlijsten vast te stellen.
De uitkomsten van deze analyses resulteren in een voorstel voor een aangepaste versie
van de ZVS II vragenlijst, waarbij ten opzichte van de oorspronkelijke schalen in de
opnamevragenlijst de volgende veranderingen worden voorgesteld:
- ontvangst bij spoedopname (4 aspecten) > verwijderen uit de vragenlijst;
- ontvangst bij geplande opname (5 aspecten) > handhaven;
- deskundigheid artsen over ziekte/behandeling (2 aspecten) > verwijderen uit
vragenlijst;
- arts als aanspreekpunt (2 aspecten) > handhaven;
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- informatie naar patiënt (6 aspecten) > inkorten + handhaven;
- bejegening door artsen (8 aspecten) > inkorten + handhaven;
- verpleegkundigen als aanspreekpunt (2 aspecten) > handhaven;
- bejegening door verpleging (4 aspecten) > handhaven;
- deskundigheid verpleegkundigen over ziekte/behandeling (2 aspecten) > handhaven;
- algemeen oordeel verblijf (7 aspecten) > handhaven;
- informatie bij ontslag (7 aspecten) > inkorten + handhaven.
Naast deze schalen waren er in de opnamevragenlijst van de ZVS II vragenlijst twaalf
losse kwaliteitsaspecten opgenomen die niet schaalbaar waren. Hiervan zouden er tien
opgenomen kunnen worden, terwijl twee aspecten niet of nauwelijks discrimineren tussen
ziekenhuizen.
Ook de polikliniekversie van de ZVS II vragenlijst is met behulp van de data uit 2001 aan
een secondaire analyse onderworpen. Ten aanzien van deze versie en de daarin
opgenomen schalen worden de volgende aanpassingen voorgesteld:
- algemeen oordeel ontvangst en wachtruimte (5 aspecten) > handhaven;
- deskundigheid artsen over ziekte/behandeling (2 aspecten) > verwijderen uit
vragenlijst;
- informatie naar patiënt (6 aspecten) > inkorten + handhaven;
- bejegening door artsen (8 aspecten) > inkorten + handhaven.
Naast deze schalen waren er in de polikliniekversie van de ZVS II vragenlijst tien
kwaliteitsaspecten opgenomen die niet schaalbaar bleken te zijn. Een aantal van deze
aspecten (acht) zouden wellicht als losse items opgenomen kunnen worden; voor twee
aspecten geldt dat deze niet of nauwelijks discrimineren tussen de ziekenhuizen.
Uit het literatuuronderzoek en de interviews met deskundigen wordt daarnaast de
conclusie getrokken dat het aanbeveling zou verdienen te zoeken naar kwaliteitsaspecten
die betrekking hebben op de volgende thema’s: veiligheid en hygiëne,
wachttijd/wachtlijsten en vakbekwaamheid. Tot slot wordt met betrekking tot een aantal
kwaliteitsaspecten die te maken hebben op continuïteit van zorg en ketenkwaliteit
opgemerkt dat deze wellicht nu nog onvoldoende uit de verf komen maar in de toekomst
wellicht aan belang kunnen winnen.

2.1.3

De KPAZ vragenlijsten
De Kernvragen Patiënttevredenheid Academische Ziekenhuizen (KPAZ) is ontwikkeld
door de Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ) in samenwerking met de
Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ). De KPAZ is ontwikkeld met het doel
een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg van de Universitair Medische Centra. De
KPAZ vragenlijst bouwt voort op bestaande en getoetste instrumenten, ondervangt de
centrale aspecten van zorg, vraagt bij het invullen een minimale inspanning van de
patiënt, biedt mogelijkheden om ziekenhuizen te vergelijken, moet aangrijpingspunten
leveren voor kwaliteitsverbetering, biedt aan ziekenhuizen de mogelijkheden om eigen
vragen toe te voegen en sluit aan bij wat patiënten belangrijk vinden. Toepassing (en
terugrapportage van gegevens) van de KPAZ vragenlijst vindt plaats op het niveau van de
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erkende medische specialismen, voor zowel de kliniek als de polikliniek. Er is een aparte
polikliniek en klinieklijst ontwikkeld (Engwirda-Kromwijk et al., 2002).
De KPAZ vragenlijsten vragen expliciet naar de tevredenheid van patiënten met de zorg
die door de ziekenhuizen wordt geboden. Hierbij zijn de antwoordcategorieën scheef
verdeeld (er is maar één categorie ‘ontevreden’) en een neutrale middencategorie
ontbreekt. De tevredenheid van patiënten is gemeten over zes dimensies van kwaliteit van
zorg. Deze zes dimensies zijn:
- ontvangst bij opname of op de polikliniek (2/3 vragen);
- bejegening en verzorging door verpleegkundigen (2 vragen);
- bejegening en behandeling door artsen (2 vragen);
- informatie (4 vragen);
- zelfstandigheid (3/2 vragen);
- vertrek (alleen kliniek) en nazorg (3/2 vragen).
Voor elk van de zes thema’s geldt dat de vragen gecombineerd kunnen worden tot
schalen; de betrouwbaarheidscoëfficiënten liggen tussen de .73 en de .90, zodat
gesproken kan worden van een hoge tot redelijke betrouwbaarheid.
De KPAZ vragenlijsten zijn in november 2003 verstuurd aan patiënten die in de zes
maanden voor de steekproeftrekking contact hadden gehad met de acht Universitair
Medische Centra (Winters-van der Meer et al., 2004). Bij de steekproeftrekking heeft
geen selectie naar leeftijd plaatsgevonden; was er sprake van een kind jonger dan 12 jaar,
dan is aan de ouders gevraagd de vragenlijst in te vullen en te retourneren. Vragenlijsten
zijn verstuurd aan alle specialismen met minimaal 90 patiënten over een periode van zes
maanden, teneinde het vooral gestelde criterium van 50 ingevulde vragenlijsten per
specialisme te kunnen halen. In totaal zijn er 77.450 vragenlijsten verstuurd. Er zijn bijna
17.000 kliniekvragenlijsten en bijna 24.000 polikliniekvragenlijsten ingevuld retour
ontvangen (respons respectievelijk 53% en 52%). Het onderzoek is uitgevoerd door
Prismant.
Uit het pilotonderzoek met behulp van de KPAZ vragenlijsten blijkt dat de acht
Universitair Medische Centra op geen van de zes kwaliteitsdimensies van elkaar
verschillen. Voor alle UMCs (zowel in de kliniek als in de polikliniek) geldt dat patiënten
meer tevreden zijn over de thema’s ontvangst, bejegening/verzorging door
verpleegkundigen en bejegening/behandeling door artsen dan over de andere thema’s. Bij
vergelijking tussen de specialismen wordt geconstateerd dat voor het overgrote deel van
de specialismen geldt dat lokale verschillen belangrijker lijken te zijn dan een
specialismengebonden onderscheid. Op het niveau van specialismen zijn, bij vergelijking
tusen de UMC’s, bij de tevredenheid met de kliniek 23 best practices (patiënten zijn meer
dan gemiddeld tevreden). Voor vier specialismen geldt dat de patiënten van alle acht de
UMC’s even tevreden waren. Met behulp van de polikliniek versie van de KPAZ
vragenlijst konden 50 best practices worden geïdentificeerd en werden opnieuw voor vier
specialismen geen verschillen tussen de UMC’s gevonden. In de rapportage wordt niet
ingegaan op de effecten van verschillen in respondentkenmerken op de gevonden
onderzoeksresultaten.
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Op basis van de resultaten van de in 2003 uitgevoerde (omvangrijke) pilot, worden ten
aanzien van het onderzoek met behulp van de KPAZ vragenlijsten de volgende verbeteren aandachtspunten vastgesteld:
- Voor wat betreft de inhoud van de vragenlijst wordt geconcludeerd dat deze goed
bruikbaar is gebleken. Geadviseerd wordt te kijken of uitbreiding van de vragenlijst
met een vragen over de wachttijd en de overdracht tussen afdelingen mogelijk is.
- Verzending van de vragenlijsten via de ziekenhuizen is goed verlopen. Voor wat
betreft de inhoud van de vragenlijst, de begeleidende brief en de reminder wordt
geadviseerd de aanhef op de brief zo persoonlijk mogelijk te maken en duidelijk aan
te geven (logo, brief Raad van Bestuur) dat het ziekenhuis grote waarde hecht aan het
onderzoek, de reminder te verduidelijken, eventueel onduidelijke termen in de
brieven en vragenlijst met voorbeelden te illustreren en in de naamgeving van de
specialismen waar mogelijk aan te sluiten bij de beleving van patiënten. Tot slot
wordt, met betrekking tot de logistiek, aandacht gevraagd voor controle van het
adressenbestand teneinde het versturen van vragenlijsten aan (recent) overleden
patiënten zoveel mogelijk uit te sluiten.

2.2

Vergelijking van de drie vragenlijsten
Figuur 2.1 laat zien dat de belangrijkste verschillen tussen de vragenlijsten betrekking
hebben op de lengte van de vragenlijst (KPAZ-vragenlijst is beduidend korter dan de
twee andere lijsten), de vraagstelling en de daaraan gekoppelde antwoordmogelijkheden
(tevredenheid versus concrete ervaringen) en het toepassingsbereik (wel/niet
polikliniekversie). Met betrekking tot de kwaliteitsdimensies die worden onderscheiden
zijn er naast verschillen vooral ook overeenkomsten. Voor elk van de drie vragenlijsten
geldt dat zij valide, betrouwbare meetinstrumenten zijn voor het meten van
patiëntoordelen over de ziekenhuiszorg.
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Figuur 2.1 Eigenschappen van de Ervaringenvragenlijst Ziekenhuizen, ZVSvragenlijsten en KPAZ-vragenlijsten
Ervaringenvragenlijst
ZVS-vragenlijsten
Ziekenhuizen (H-CAHPS)

2.3

KPAZ-vragenlijsten

toepassingsbereik kliniekversie

kliniekversie +
polikliniekversie

kliniekversie +
polikliniekversie

thema’s

- communicatie met arts
- communicatie met vpl
- ontslaginformatie
- communicatie medicatie
- pijnbeleid
- omgeving afdeling
- ondersteunende vpl.

- ontvangst
- arts als aanspreekpunt
- informatie
- bejegening door artsen
- vpl. als aanspreekpunt
- bejegening door vpl.
- deskundigheid vpl.
- oordeel verblijf
- informatie bij ontslag

- ontvangst
- bejegening door vpl.
- bejegening door arts
- informatie
- zelfstandigheid
- vertrek en nazorg

methode van
vraagstelling

richt zich op concrete
ervaring van patiënten;
antwoordencategorieën
‘altijd – meestal – soms –
nooit’ of ‘ja – nee’

richt zich op concrete
ervaring van patiënten;
antwoordencategorieën ‘nee
– eigenlijk niet – eigenlijk
wel – ja’

vraagt naar tevredenheid
patiënten; antwoordcategorieën: ‘ontevreden –
matig tevreden – redelijk
tevreden – duidelijk
tevreden – zeer tevreden’

discriminerend
vermogen

vragenlijst discrimineert
tussen ziekenhuizen

vragenlijst discrimineert
tussen ziekenhuizen

vragenlijst discrimineert
niet tussen ziekenhuizen,
wel tussen afdelingen van
ziekenhuizen

lengte vragenlijst

70 – 80 vragen

circa 70 vragen (kliniek) en 22 vragen (kliniek) en 21
circa 50 vragen (polikliniek) vragen (polikliniek)

mogelijkheid
aanvullende
vragen

nee

nee

ziekenhuis kan beperkt
aantal aanvullende vragen
toevoegen

Input van experts
Een notitie waarin de drie basisvragenlijsten werden geïntroduceerd en nader toegelicht is
besproken tijdens een invitational conference in december 2006. Aan deze conferentie
werd deelgenomen door de ontwikkelaars van de vragenlijsten, een vertegenwoordiger
van de beroepsgroep van verpleegkundigen, een vertegenwoordiger van de NPCF en een
vertegenwoordiger van ZonMw. Tijdens deze conferentie is vastgesteld dat de drie
vragenlijsten voldoende mogelijkheden bieden voor integratie, waarbij het uitgangspunt
voor de nieuwe vragenlijst ‘Ervaringen van Patiënten met Ziekenhuizen’ het CQ-index
format is. Daarmee lag de structuur van de nieuwe vragenlijst vast.
De nieuwe vragenlijst ‘Ervaringen van Patiënten met Ziekenhuizen’ zou zich, in lijn met
de internationale ontwikkelingen (zie bijvoorbeeld Cleary en Edgman-Levitan, 1997) en
het uitgangspunt van de CQI meetinstrumenten, moeten richten op concrete ervaringen
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van patiënten. Deze ervaringen worden verwoordt in kwaliteitsaspecten en aan patiënten
ter beoordeling voorgelegd, waarbij men kan aangeven in hoeverre deze ervaringen
positief dan wel negatief zijn. In lijn met de CQ-index vragenlijsten’ wordt waar mogelijk
gebruik gemaakt van antwoordcategorieën ‘altijd – meestal – soms – nooit’ en bij
uitzondering van ‘ja – nee’ antwoordcategorieën. Bij de vragen naar persoonskenmerken
of andere ondersteunende vragen wordt hier uiteraard van afgeweken en wordt de meest
passende oplossing gekozen.
De vragenlijst dient modulair te worden opgebouwd. Elk thema krijgt als het ware zijn
eigen module; de afzonderlijke thema’s bestaan uit meerdere vragen die (idealiter) een
schaal vormen met een redelijke tot hoge betrouwbaarheid. Conform met de CQ-index
methodiek worden een beperkt aantal evaluatieve vragen gesteld, waarmee patiënten een
algemeen oordeel kunnen geven. De bedoeling is uiteindelijk te komen tot CQ-index
vragenlijsten op het terrein van de ziekenhuiszorg bestaande uit een versie voor klinische
patiënten, een versie voor poliklinische patiënten en een versie voor dagopnames. Deze
versies moeten qua inhoud zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.
Op basis van de uitkomsten van deze eerste expertmeeting is een eerste conceptversie van
de CQ-index Ziekenhuisopname opgesteld. Deze eerste versie is in juni 2007 besproken
tijdens een tweede bijeenkomst met de expertgroep. Na aanpassing is deze testversie
besproken met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van ziekenhuizen,
voornamelijk bestaande uit kwaliteitsfunctionarissen.

2.4

Testversie CQI Ziekenhuisopname
De uiteindelijke testversie van de Ervaringenvragenlijst ziekenhuisopname bevat, naast
de vragen over de ervaringen, 16 vragen over de achtergrondgegevens van de respondent.
Deze vragen volgen de formulering van de CQ index (Sixma et al., 2008). Een overzicht
van de in totaal 97 vragen naar de ervaringen van ziekenhuispatiënten is terug te vinden
in de testversie van de vragenlijst (Bijlage 1).
De vragenlijst naar de ervaringen met de zorg tijdens ziekenhuisopname kent een
chronologische volgorde. Begonnen wordt met een aantal vragen over de bereikbaarheid
van het ziekenhuis en de wachttijd tot de opname. Vervolgens wordt aandacht
geschonken aan de ontvangst op de afdeling en het intakegesprek. Met betrekking tot het
verblijf in het ziekenhuis komen vragen aan de orde over de communicatie met artsen en
verpleegkundigen, de mate waarin eenduidige adviezen worden gegeven, de afstemming
van werkzaamheden tussen artsen en verpleegkundigen, het pijnbeleid en de
communicatie bij (nieuwe) medicijnverstrekkingen en de uitleg bij de behandeling.
Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het gevoel van veiligheid tijdens het verblijf in
het ziekenhuis en de mate waarin de patiënt het gevoel heeft een eigen inbreng te hebben
in het verblijf en de behandeling. Het blok vragen met kwaliteitsaspecten wordt
afgesloten met vragen over de informatie bij het ontslag uit het ziekenhuis.
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In de vragenlijst zijn vijf evaluatievragen opgenomen. Het betreft vier vragen naar een
algemeen oordeel in de vorm van een (rapport)cijfer en een vraag of men het betreffende
ziekenhuis voor een opname zou aanbevelen bij familie en vrienden.
De antwoordcategorieën en de lay-out van de ontwikkelde Ervaringenvragenlijst
Ziekenhuisopname zijn overeenkomstig de methodiek van de CQ index (Sixma et al.,
2008). Dit betekent dat waar mogelijk wordt gewerkt met 4-puntschalen (nooit, soms,
meestal, altijd) of 2-puntsschalen (ja, nee) en bij probleemvragen met 3-puntsschalen
(geen probleem, klein probleem, groot probleem).

2.5

CQ-index Ziekenhuisopname: Belangvragenlijst
De Belangvragenlijst is een lijst die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in wat mensen
de belangrijkste aspecten van de ziekenhuiszorg bij opname vinden en om verbeterscores
te kunnen berekenen. De belangscores zijn van belang om te bepalen welke items juist
wel of juist niet in de vragenlijst moeten blijven. Met behulp van de scores op de
belangenitems kunnen daarnaast verbeterscores worden berekend voor de verschillende
onderdelen van de ziekenhuiszorg. Deze verbeterscores worden berekend door het belang
dat men hecht aan een bepaalde kwaliteitsaspect te vermenigvuldigen met de negatieve
ervaring met dit kwaliteitsaspect. Met verbeterscores wordt inzicht verkregen welke
verbeteringen in de zorg de meeste winst opleveren met betrekking tot de patiëntervaring,
de zogenaamde verbeterpunten, en welke aspecten van de zorg prima zijn, de
zogenaamde koesterpunten (hoog belang, positieve ervaring).
Omdat de prioriteiten van mensen niet zo snel veranderen in de tijd hoeft de belangenvragenlijst niet elke keer opnieuw uitgezet te worden. De belangenvragenlijst is nodig bij
het gebruik van een nieuw instrument en/of van nieuwe vragen en kan dan iedere 3 tot 5
jaar herhaald worden, om te zien of er verschuivingen optreden in welke aspecten mensen
belangrijk vinden van de zorg.
Voor de ontwikkeling van de belangvragenlijst, zijn de items over de ervaringen geherformuleerd in belangitems. Voor elk item in de ervaringenvragenlijst is gevraagd hoe
belangrijk de aangeschreven personen dit aspect vinden (antwoordcategorieën: ‘niet
belangrijk’, ‘eigenlijk wel belangrijk’, ‘belangrijk’, ‘van het allergrootste belang’).
Het is in principe mogelijk de belangenlijst als inlegvel toe te voegen bij een deel van de
mensen die de ervaringslijst toegestuurd krijgen. Echter, dit zou de toch al lange
testversie van de ervaringsvragenlijst nog langer maken. Daarom is er voor gekozen te
werken met een aparte belangenvragenlijst, die qua lay-out vergelijkbaar is met de
ervaringslijst. Naast de belangvragen zijn ook enkele vragen opgenomen waarmee
respondenten een algemeen oordeel kunnen geven over de waardering van de
ziekenhuiszorg. De in de veldtest gebruikte belangenlijst is weergegeven in bijlage 2.
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3 Methode van dataverzameling

Na de ontwikkeling van de conceptversie van de vragenlijst CQ-index Ziekenhuisopname
is de lijst verder getest tijdens een grootschalig onderzoek. In overleg met de Stichting
Miletus - een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars rond de CQ Index
vragenlijsten - is de ervaringenvragenlijst afgenomen bij een aselecte steekproef van (in
principe) 600 patiënten van 78 ziekenhuizen verspreid over geheel Nederland. Deze
uitgebreide steekproef voor de ervaringenvragenlijst bood de mogelijkheid om op
hetzelfde databestand de psychometrische analyses en de analyses gericht op het
vaststellen van het discriminerend vermogen uit te voeren. De dataverzameling heeft
plaatsgevonden in de tweede helft van 2007. De belangvragenlijst is toegestuurd aan een
aselecte steekproef van 1000 patiënten uit de 78 participerende ziekenhuizen.

3.1

Steekproeftrekking
De steekproef van patiënten is getrokken via de declaratiebestanden van de bij de
Stichting Miletus aangesloten zorgverzekeraars. Geselecteerd zijn patiënten van 18 jaar
en ouder die in de periode tussen oktober 2006 en oktober 2007 minimaal een nacht
opgenomen zijn geweest in één van de 78 geselecteerde ziekenhuizen. Van alle
geselecteerde patiënten zijn, conform de richtlijnen opgenomen in het handboek CQI
meetinstrumentontwikkeling, de relevante gegevens opgenomen in een elektronisch
databestand, waarbij ervoor is gezorgd dat niet meer dan één persoon per adres is
opgenomen en dat er geen dubbele personen in de steekproef zaten. Voor de
belangvragenlijst is, conform dezelfde richtlijnen, een aanvullende steekproef van in
totaal 1.000 patiënten getrokken.
Aan de aldus geselecteerde mensen werden de vragenlijsten opgestuurd. Deze vragenlijsten waren voorzien van een barcode om de respons registratie te vergemakkelijken.
Het bestand met de naam en adresgegevens werd na afloop van de dataverzameling
vernietigd. Het totaalbestand waarin de barcode van de patiënt gekoppeld was aan het
geboortejaar en het geslacht van de patiënt werd gebruikt voor de non-respons analyse.

3.2

Dataverzameling
De verzending van de pilotversie CQ-index Ziekenhuisopname, het versturen van
reminders en het invoeren van de geretourneerde vragenlijsten is, in overleg met het
NIVEL en de Stichting Miletus, uitgevoerd door een extern mailhouse. Bij het versturen
van de vragenlijsten en reminders zijn de CQI-richtlijnen (gebaseerd op de Dillman
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methode; Groves et al., 2002) toegepast en zijn drie reminders verstuurd. Dit betekent dat
de patiënten op vier momenten zijn benaderd:
Week 1: vragenlijst met een begeleidende brief en een antwoordenvelop;
Week 3: een herinnering de vragenlijst in te vullen. Voor hen die de vragenlijst al
hadden ingevuld ging deze brief door als een bedankkaartje;
Week 5: nogmaals de vragenlijst met een begeleidende brief en een antwoordenvelop;
Week 7: een laatste herinneringsbrief.
Met behulp van een uniek identificatienummer dat als barcode op de vragenlijst stond,
werd bijgehouden welke personen de vragenlijst hadden teruggezonden. De vragenlijst in
week 1 en de herinnering/bedankkaart in week 3 stuurden we naar alle geselecteerde
mensen. De herinneringen in week 5 en week 7 werden alleen verzonden naar de mensen
die op dat moment nog niet hadden gereageerd.
De geretourneerde vragenlijsten werden gescand en daarmee ingevoerd in een responsbestand met vermelding van de datum waarop de vragenlijst is binnengekomen.

3.3

Statistische analyses
Ter voorbereiding van de statistische analyse zijn enkele negatief geformuleerde items in
de vragenlijst omgecodeerd. De dichotome variabelen zijn omgecodeerd naar de waarden
1 (‘nee’) en 4 (‘ja’). De databestanden zijn geschoond volgens de stappen beschreven in
het Handboek CQI Meetinstrumenten (Sixma et al., 2008). Deze schoningsprocedure
wordt besproken in het volgende hoofdstuk.
Daarna zijn de volgende analyses uitgevoerd: eerst is er een non-respons analyse gedaan
waarbij de respondenten vergeleken zijn met de non-respondenten op geslacht (χ2 toets)
en leeftijd (t-toets). Vervolgens is op itemniveau gekeken naar extreem scheve verdelingen (>90 % van de antwoorden in één categorie), naar de non-respons per item (>10 %
missende waarden) en naar de belangscores. Met inter-itemanalyses is de samenhang
tussen de verschillende items geanalyseerd, waarbij een Pearson’s correlatie van r >0,70
als grenswaarde voor een sterke samenhang is aangehouden.
Met behulp van exploratieve factoranalyses is nagegaan welke onderliggende dimensies
in de Ervaringenlijst te vinden zijn. Dit is gedaan om schalen te vormen die zijn
samengesteld uit een aantal items, zodat robuustere indicatoren voor kwaliteit ontstaan.
Items passen niet binnen een bepaalde schaal als hun factorlading te laag is (factorlading<0,40) 1. De factoranalyses zijn uitgevoerd op zowel alle items gezamenlijk, als op
de verschillende onderdelen (modules) van de testversie van de vragenlijst.
Voor elke schaal die op basis van de uitkomsten van de factoranalyses geconstrueerd kon
worden is de betrouwbaarheid (interne consistentie) berekend. Een schaal wordt als
betrouwbaar beschouwd indien de Cronbach’s alpha groter is dan 0,70. Items die niet
bijdragen aan de betrouwbaarheid van een schaal tonen een lage ITC (item-total
1
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correlatie) van minder dan 0,40. Onderzocht wordt ook of de gevormde schalen onderling
niet te sterk correleren; de Pearson’s correlatie moet het liefst minder dan 0,70 zijn. De
resultaten van deze analyses worden uitgebreid in hoofdstuk 4 en 5 beschreven. Om op
het niveau van de individuele respondent een schaalscore uit te rekenen , moesten meer
dan 50% van de bij de betreffende schaal behorende items ingevuld zijn.
3.3.1

Multilevel-analyse
Bij het vergelijken van de prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen is het belangrijk om
rekening te houden met verschillen in samenstelling van de geënquêteerde patiëntenpopulaties: de case-mix (zie Zaslavsky, 1998). Centraal is afgesproken dat voor alle CQ
indexen bekeken wordt of gecorrigeerd dient te worden voor de casemix-adjusters
leeftijd, (lichamelijke) gezondheid en opleiding. In deze studie is bovendien gecorrigeerd
voor de mogelijke invloed van het geslacht van de respondent en voor de psychische
gezondheid van de respondent.
Vervolgens is het ‘discriminerend vermogen’ van de vragenlijst - de mate waarin de
vragenlijst verschillen tussen ziekenhuizen kan aantonen - vastgesteld. Ook is nagegaan
hoeveel respondenten nodig zijn om deze verschillen tussen ziekenhuizen te kunnen
aantonen. Naarmate het onderscheidend vermogen van een vragenlijst geringer is, zijn er
meer respondenten nodig om verschillen tussen zorgverlenende instellingen aan te tonen.
Voor het vaststellen van het discriminerend vermogen van de vragenlijst is gebruik
gemaakt van IGLS (Iterated Generalized Least Squares) analysetechniek (zie Goldstein,
1987; Bryk en Raudenbusch, 1992; Snijders en Bosker, 1994; Woodhouse et al., 1993).
Bij deze techniek wordt rekening gehouden met het feit dat patiënten ‘genest’ zijn in de
verschillende ziekenhuizen en dus geen willekeurige steekproef vormen en dat hun
ervaringen en oordelen mogelijk niet geheel onafhankelijk van elkaar zijn. Met de
analyses is bekeken of er significante verschillen zijn in de ervaringen van patiënten
tussen ziekenhuizen en welk percentage van de totale variantie (ICC, intra klassecorrelatie) kan worden toegeschreven aan deze verschillen. De ICC is met andere
woorden een maat die aangeeft welk deel van de verschillen tussen geënquêteerden wordt
veroorzaakt door ziekenhuiskenmerken. De bijbehorende χ² geeft aan of de gevonden
tussen-ziekenhuis variantie statistisch significant is. Door de ICC te vergelijken waarbij
gecorrigeerd is voor patiëntkenmerken, met een ICC waarbij niet gecorrigeerd is, is het
mogelijk te onderzoeken welke aandeel verschillen in kenmerken van de responsgroep
hebben op de gevonden verschillen tussen praktijken.
De uitkomsten van deze multilevel analyses zijn met zogenaamde ‘sterrentabellen’
gepresenteerd. Met correctie voor gezondheidstoestand, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, is gekeken of er significante verschillen tussen ziekenhuizen in de schaalscores
zijn. Per schaal is te zien hoeveel ziekenhuizen beneden gemiddeld, gemiddeld of boven
gemiddeld scoren. Hierbij scoren de ziekenhuizen met een score van beneden gemiddeld
(één ster) significant lager dan de praktijken met een boven gemiddelde score (drie
sterren). De ziekenhuizen die twee sterren scoren, hoeven qua score niet significant te
verschillen van ziekenhuizen met een beneden of boven gemiddelde score.
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4 Opschoning en respons

In dit hoofdstuk wordt de opschoning van de databestanden beschreven waarna de
respons en de non-respons analyse besproken wordt. Tot slot worden enkele kenmerken
van de respondenten beschreven.

4.1

Selectie van respondenten: schoning
Steekproefsgewijze controle van de ingevoerde vragenlijsten vond plaats. Systematische
fouten werden niet ontdekt. De bestanden zijn vervolgens opgeschoond volgens de in
deel drie van het Handboek CQI Meetinstrumenten (Sixma et al., 2008) beschreven
richtlijnen. Daarbij werden de volgende stappen uitgevoerd:
¾ Verwijderen van onterecht aangeschreven respondenten
1 Dubbele vragenlijsten: nagekeken is of van één respondent meerdere vragenlijsten in het databestand voorkwamen. Dit kon gebeuren bijvoorbeeld doordat
iemand twee keer een vragenlijst had teruggestuurd (mogelijk in het geval de
reminder de intussen geretourneerde vragenlijst kruiste). De vragenlijst die het
meest volledig was ingevuld is gebruikt voor analyse. Als er geen verschil was, is
de vragenlijst die het eerst was ingezonden meegenomen.
2 Respondenten die aangaven onterecht aangeschreven te zijn blijkend uit de vraag
of ze in de periode van 12 maanden minimaal een nacht opgenomen zijn geweest
in het genoemde ziekenhuis (nee op vraag 1).
¾ Verwijderen van vragenlijsten van bepaalde groepen respondenten.
1 Respondenten die de vragenlijst leeg hebben teruggestuurd.
2 Respondenten die aangaven dat zij niet mee wilden doen (hokje aangekruist op
eerste bladzijde).
3 Respondenten die geen enkele vraag hadden beantwoord.
¾ Verwijderen van vragenlijsten voor inhoudelijke analyses
1 Incomplete vragenlijsten: een vragenlijst is als incompleet gedefinieerd als de
respondent minder dan 50% van de kernvragen (kernvragen betreffen de
kwaliteitsitems die in de vragenlijst zijn opgenomen) heeft ingevuld.
2 Respondenten die niet zelf de vragenlijst invulden.
Het gegevensbestand van de Belangvragenlijst is op eenzelfde manier gecontroleerd op
fouten. Na de controle is het bestand overeenkomstig het gegevensbestand van de
Ervaringenvragenlijst opgeschoond.
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4.2
4.2.1

Respons
Ervaringenlijst
De CQ-index ‘Ervaring met Ziekenhuisopname’ werd verstuurd naar een steekproef van
45.210 personen die opgenomen waren geweest in 78 ziekenhuizen. Netto werden er
40.979 vragenlijsten verstuurd (na aftrek van 4.231 personen die aangaven niet tot de
doelgroep te behoren). De bruto respons na drie reminders bedroeg 23.530
terugontvangen vragenlijsten (57%). De netto respons wordt gevormd door de
vragenlijsten waar de inhoudelijke analyses mee kunnen en mogen worden uitgevoerd.
Personen die minder dan de helft van de kernvragen beantwoord hadden (n=335) en de
vragenlijsten die door iemand anders dan de geadresseerde waren ingevuld (n=815),
waren onbruikbaar voor de analyse. Er bleven er 22.380 vragenlijsten over. Dit brengt het
netto respons percentage op 54,6%.
Per ziekenhuis varieerde het aantal vragenlijsten dat gebruikt kon worden voor de
analyses tussen de 190 en 358.

Figuur 4.1 Respons Ervaringenvragenlijst ziekenhuisopname

totaal verstuurd

netto verstuurd

45.210
0

dubbele cases

4.231

n,v.t. ingevuld

40.979
14.117

niet retour

931

vragenlijst niet willen
invullen

2.401

bruto respons: 57%
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335

netto respons: 55%
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22.380
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4.2.2

Belangenlijst
De CQ-index Ziekenhuisopname ‘Belangenlijst’ is apart gestuurd naar 1.000 patiënten.
Van de 1.000 verstuurde vragenlijsten zijn er 605 (60,5%) retour ontvangen. Na aftrek
van de niet of onvolledig ingevulde vragenlijsten en de vragenlijsten die door iemand
anders dan de beoogde respondent zijn ingevuld, resteren 531 belanglijsten voor de
analyses. Dit is een netto respons van 53,1%.

4.3

Non-respons analyse
Om de representativiteit van de respondenten te kunnen beoordelen zijn de kenmerken
van de respondenten van de bruto respons vergeleken met de kenmerken van hen waarvan
wij geen vragenlijst retour kregen.
De analyse van de kenmerken van de respondenten versus de non-respondenten was
mogelijk door de barcodes van de teruggestuurde vragenlijsten te scannen. Hierdoor
werden zij gekoppeld aan de unieke identificatienummers die voorkwamen in het
verzendbestand waarin bijgehouden werd welke vragenlijsten retour kwamen. Van de
non-respondenten was naast het identificatienummer ook het geboortejaar en geslacht
opgenomen. Het geboortejaar is gecodeerd naar leeftijdscategorieën zodat vergelijking
tussen met de respondenten van de bruto respons mogelijk was.

Tabel 4.1

Respondenten, niet-respondenten en totale steekproef naar leeftijd, geslacht
en percentage in postcodegebied met laag inkomen
respondenten

Leeftijdscategorie:
1 18-24
2 25-34
3 35-44
4 45-54
5 55-64
6 65-75
7 75+
missende waarden
Geslacht :
man
vrouw
missende waarden

non-respondenten

steekproef

n

% per
categorie

n

% per
categorie

n

%

555
2092
2212
2736
4244
5079
5173
287

2,5
9,3
9,9
12,2
19,0
22,7
23,1
1,3

900
2698
2460
1972
1670
1391
2613

6,6
19,7
18,0
14,4
12,2
10,2
19,1

1474
4807
4714
4758
6011
6679
8308
483

4,0
12,9
12,7
12,8
16,1
17,9
22,3
1,3

9361
12745
274

41,8
56,9
1,2

5505
8199

40,2
59,8

15267
21490
477

41,0
57,7
1,3

Een Mann Withney toets (voor leeftijd in categorieën) en de Chi kwadraat toets (geslacht)
laat zien dat de categorieën tussen respondenten en non-respondenten significant
verschillend zijn. Ouderen responderen significant vaker dan jongeren.
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4.4

Achtergrondkenmerken van de respondenten
Tabel 4.1 laat zien dat de responsgroep voor 56,9% bestond uit vrouwen en voor 41,8%
uit mannen. Voor 1,2% van de respondenten is het geslacht onbekend. Met betrekking tot
de leeftijdsverdeling geldt dat bijna 50% van de respondenten bestaat uit personen van 65
jaar of ouder. Tabel 4.2 laat aanvullend zien dat het opleidingsniveau van de groep
respondenten relatief laag is. Iets minder dan de helft heeft een afgeronde opleiding op
het niveau van het lager beroepsonderwijs of geen vervolgopleiding afgerond. De
respondenten werden tevens gevraagd naar hun ervaren gezondheid. Bijna 60 procent van
de respondenten vond zijn/haar gezondheid goed tot uitstekend, en een 40 procent matig
tot slecht. Gevraagd naar hun psychisch welbevinden beschreef 13% deze als matig of
slecht.
Tabel 4.2

Achtergrondkenmerken respondenten (n=22.380)

variabele

n

%

Opleiding:
geen
lagere school
lager of voorbereidend beroepsonderwijs
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
middelbaar beroepsonderwijs
hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
hoger beroepsonderwijs
wetenschappelijk onderwijs
anders
missende waarden

1381
3385
5279
4240
3048
1252
1794
548
394
1059

6,2
15,1
23,6
18,9
13,6
5,6
8,0
2,4
1,8
4,7

Algemene gezondheid:
uitstekend
zeer goed
goed
matig
slecht
missende waarden

1238
2211
9282
7506
1589
554

5,5
9,9
41,5
33,5
7,1
2,5

4185
4276
10424
2635
328
532

18,7
19,1
46,6
11,8
1,5
2,4

Geestelijke gezondheid :
uitstekend
zeer goed
goed
matig
slecht
missende waarden

Het merendeel van de respondenten (90,1%) was in Nederland geboren en had ook een
vader (88,2%) en/of een moeder (87,1%) die in Nederland geboren was. De meeste
mensen spraken thuis Nederlands, Fries of dialect (91,2%).
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5 Resultaten psychometrische analyses

De psychometrische analyses dienen om de psychometrische kwaliteit van het CQI
meetinstrument vast te stellen. Op basis van de psychometrische kwaliteit kan per item
worden overwogen om deze in de volgende versie van het meetinstrument te verwijderen.
Per item wordt gekeken hoeveel informatie het item toevoegt, of het item in samenhang
met andere items een belangrijk aspect van de ziekenhuiszorg beschrijft, en hoe
belangrijk het item gevonden wordt door de patiënten. In dit hoofdstuk worden
achtereenvolgens de itemanalyses van de ervaringen en belangenvragenlijsten
beschreven, gevolgd door de factoranalyses.

5.1

Itemanalyses
Om de bruikbaarheid en psychometrische kwaliteit van de Ervaringenvragenlijst te evalueren, is naar een aantal criteria gekeken. Eerst werd het meetinstrument op itemniveau
bekeken. Eén van de aspecten waar per item naar gekeken moet worden is de scheefheid
van de verdeling van antwoorden op de ervaringsvragen. De scheefheid laat zien in
hoeverre een item groepen kan onderscheiden. Daarnaast is gekeken naar het aantal
missende waarden per item. Dit aantal zegt iets over het begrip van de respondenten over
dit item en over de relevantie ervan. Via itemanalyses van de belangscores werd inzicht
verkregen in de relevantie van de items.
De schaalbaarheid van het item is een belangrijk ander aspect. Met behulp van exploratieve factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyses is nagegaan welke items samenhingen
om een bepaalde dimensie van de zorg te beschrijven. Schalen die aldus gevormd worden
geven een stevigere beschrijving van een bepaald aspect van de zorg dan een enkel item,
omdat verschillen op itemniveau mogelijk ook door specifieke locale omstandigheden
verklaard kunnen worden.

5.1.1

De criteria per item
Slecht ingevulde vragen, slecht schaalbare items, en vragen die weinig specifiek of onderscheidend zijn, kunnen in principe uit de vragenlijst worden verwijderd. Bij het bepalen
van kwaliteits- of verbeterscores kunnen deze ‘slechte’ items buiten beschouwing worden
gelaten. Redenen om een item niet op te nemen in de meer definitieve vragenlijst kunnen
zijn:
1 Een hoge item non-respons (>10%).
2 Scheefheid in de zin van een zeer hoge ervaringscore (>90% heeft de meest positieve
ervaring ‘altijd’ of de meest negatieve ervaring ‘nooit’).
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3
4
5

Een geringe samenhang met de achterliggende dimensie waar het item deel van
uitmaakt (factorlading <0,40).
Geen betekenisvolle bijdrage aan de betrouwbaarheid (interne consistentie) van een
schaal .
Een hoge correlatie met een ander item; dit wijst erop dat de items hetzelfde meten
(inter-item correlatie >0,70).

Deze criteria voor itemselectie zijn achtereenvolgens doorlopen voor de te schalen
kwaliteitsaspecten en tabel 5.1 geeft het resultaat hiervan weer in de vorm van een
overzicht.
Op grond van de uitkomsten van deze analyses kan beargumenteerd worden gekozen
bepaalde items wel of niet bij de verdere schaalanalyses te betrekken. Met betrekking tot
de vijf criteria kan worden geconcludeerd dat:
1 Item non-respons. Bij de inhoud van het opnamegesprek (items 14a-o) speelt dat veel
respondenten deze vraag onbeantwoord hebben gelaten of ‘weet niet’ hebben
ingevuld. De tijdspannen die heeft gelegen tussen het (éénmalige) opnamegesprek en
het moment waarop de vragenlijst is toegestuurd heeft hier, zo laten aanvullende
analyses zien, een belangrijke rol bij gespeeld. Naarmate de datum van opname
langer geleden is stijgt het percentage ‘weet niet’. Voor het merendeel van de andere
vragen die scoren in deze categorie geldt dat het kwaliteitsaspect voor hen ‘niet van
toepassing’ is.
2 Scheefheid. Wanneer gekeken wordt naar zeer hoge ervaringscores, komt naar voren
dat deze met name voor de items die gaan over de ontvangst op de afdeling boven de
90% liggen. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat hier sprake is van twee
antwoordcategorieën, respectievelijk ‘ja’ en ‘nee’.
3 Factorlading. Enkele kwaliteitsaspecten kwamen in de uitgevoerde factoranalyses
naar voren als zelfstandige items. Dit gold bijvoorbeeld voor de telefonische
bereikbaarheid van het ziekenhuis. .
4 Bijdrage aan de interne consistentie. Gestreefd is naar een balans tussen compleetheid
van de vragenlijst en zuinigheid met betrekking tot het aantal kwaliteitsaspecten per
schaal. De aspecten die in deze categorie 4 scoren zijn niet nodig om op de
betreffende dimensie een betrouwbare schaal te vormen.
5 Inter-item correlaties. Alle kwaliteitsaspecten die in deze categorie zijn aangemerkt
hebben een correlatie van >.70. Een deel daarvan zou in aanmerking komen om
uitgesloten te worden voor de verdere analyse, ware het niet dat het een verplicht
item is in de CQ index. Wel is er naar gestreefd om bij de uiteindelijke schaalvorming
een van de twee aspecten die onderling hoog correleren te laten vallen.
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Tabel 5.1

Overzicht van de criteria op grond waarvan items geëxcludeerd zouden
kunnen worden uit de vragenlijst

kwaliteitsaspecten CQ-index Ziekenhuisopname

criteria*
1

Bereikbaarheid ziekenhuis:
2
telefonische bereikbaarheid
3
bereikbaarheid per eigen vervoer
4
aantal parkeerplaatsen bij het ziekenhuis
5
bereikbaarheid met openbaar vervoer

(1)
(1)
(1)
(1)

Opnamegesprek:
12 Binnen 24 opnamegesprek met verpleegkundige
13 Gelegenheid om zelf vragen te stellen tijdens opnamegesprek
14a Bij opnamegesprek aandacht voor gang van zaken op de afdeling
14b Bij opnamegesprek aandacht voor patiëntenrechten
14c Bij opnamegesprek aandacht voor huisregels
14d Bij opnamegesprek aandacht voor wat er gaat gebeuren bij de opname
14e Bij opnamegesprek aandacht voor kaart of film over patiëntveiligheid
14f Bij opnamegesprek aandacht voor contactpersoon in ziekenhuis
14g Bij opnamegesprek aandacht voor uw contactpersoon thuis
14h Bij opnamegesprek aandacht voor wie wel/niet geïnformeerd mag worden
14i Bij opnamegesprek aandacht voor medicijnen die worden gebruikt
14j Bij opnamegesprek aandacht voor reanimatiebeleid
14k Bij opnamegesprek aandacht voor dieet- en voedingsvoorschriften
14l Bij opnamegesprek aandacht voor overgevoeligheid voor stoffen en medicijnen
14m Bij opnamegesprek aandacht voor eerdere opnames in de afgelopen 12 maanden
14n Bij opnamegesprek aandacht voor voorlopige ontslagdatum
14o Bij opnamegesprek aandacht voor persoonlijke wensen tijdens de opname
Ontvangst op de afdeling:
15 Was er bij opname iemand voor ontvangst en uitleg?
16 Bij ontvangst met respect behandeld
17 Bij ontvangst aandachtig geluisterd
18 Bij ontvangst voldoende tijd
19 Bij ontvangst begrijpelijke uitleg
Communicatie met verpleegkundigen:
22 Met respect behandelen
23 Aandachtig luisteren
24 Voldoende tijd
25 Serieus genomen
26 Begrijpelijke uitleg
28 Deskundige omgang
29 Gemaakte afspraken nakomen
30 Bereidheid alle vragen te beantwoorden
Communicatie met artsen:
34 Met respect behandelen
35 Aandachtig luisteren
36 Voldoende tijd

2

3

4

5

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

4

5
5
4
4
4
4

5
5
5
- tabel 5.1 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel 5.1 kwaliteitsaspecten CQ-index Ziekenhuisopname

criteria*
1

37
38
40
41
42

Serieus genomen
Begrijpelijke uitleg
Bereidheid alle vragen te beantwoorden
Deskundige omgang
Gemaakte afspraken nakomen

2

3

4

5

4

5

4
4
4

Afstemming tussen zorgverleners:
31 Afstemming tussen werkzaamheden van verpleegkundigen
43 Afstemming van werkzaamheden tussen artsen
44 Afstemming van werkzaamheden tussen artsen en verpleegkundigen
Tegenstrijdige informatie door zorgverleners:
20 Tegenstrijdige informatie bij ontvangst
27 Tegenstrijdige informatie van verpleegkundigen
39 Tegenstrijdige informatie door artsen
Kamer en verblijf:
46 Aangename temperatuur
47 Kamer was schoon
48 Toilet, douche en badkamer waren schoon
49 's Nachts stil
56 Eten lekker.
Eigen inbreng:
50 Voldoende privacy bij persoonlijke verzorging
51 Voldoende privacy bij bezoekuren
52 Bezoek op tijdstippen die schikten
53 Mogelijk om ongestoord even terug te trekken
54 Baden, douchen of wassen op tijstippen die ik wilde
58 Eten op de momenten dat ik wilde
69 Meebeslissen over belangrijke zaken
Uitleg bij behandeling:
59 Uitleg waarom behandeling nodig was
60 Uitleg over wat de behandeling precies inhield
61 Uitleg over bijwerkingen of gevolgen van de behandeling

5
5

Pijnbeleid:
63 Snelle reactie bij aangeven pijn
64 Pijn werd goed onder controle gehouden
65 Alles gedaan om met de pijn te helpen

(1)
(1)
(1)

Communicatie rond medicatie:
67 Verteld waarvoor geneesmiddel nodig was
68 Uitleg over bijwerkingen geneesmiddelen

(1)
(1)

5
5
5

- tabel 5.1 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel 5.1 kwaliteitsaspecten CQ-index Ziekenhuisopname

criteria*
1

Gevoel van veiligheid:
70 Voelde veilig in het ziekenhuis
71 Bruikbare handgrepen in toilet, douche en badkamer
72 Gladde vloeren
73 In vertrouwde handen bij artsen en verpleegkundigen
74 Voldoende aandacht voor voorkomen van ongelukken
75 Controle naam bij verstrekken van medicijnen
76 Persoonlijke eigendommen op een veilige manier bewaren
77 Snel hulp als op de bel wordt gedrukt
78 Controle juiste persoon bij behandeling
79 Aandacht voor onveilige situaties
Informatie bij ontslag:
81 Informatie van andere personen door het ziekenhuis bij ontslag
82 Informatie over medicijngebruik na opname
84 Informatie over gebruik nieuwe medicijnen
85 Informatie over gebruik van combinaties van medicijnen
86 Informatie over gezondheidsproblemen waarop na ontslag gelet moet worden
87 Informatie bij ontslag over de activiteiten die gedaan kunnen worden
88 Gesproken met zorgverleners over de hulp na ontslag
90 Informatie wat te doen bij problemen na ontslag
Losse items:
9
Werd wachttijd tot opname als een probleem ervaren?
11 Rekening houden met wensen bij vaststellen opnamedag
55 Hulp bij het na de wc gaan
57 Voldoende tijd om te eten
80a Te maken gehad met val in het ziekenhuis
80b Te maken gehad met doorligwond(en) tijdens opname
80c Te maken gehad met fouten bij medicatie
80d Te maken gehad met wondinfectie(s)
80e Te maken gehad met complicaties van een operatie/ingreep

5.1.2

2

3

4

5

4
4
4

1

(1)
1
(1)
1

4

1
(1)
(1)
(1)
1

(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

2
2
2
2

*
1
2
3
4

criteria: de nummers staan voor de volgende criteria
hoge item non-respons (>10%), (1) als n.v.t en/of ‘weet niet’ >10%
scheefheid in de zin van een zeer hoge ervaringscore (>90% heeft een positieve ervaring).
lage factorlading (<0,40)
geen bijdrage aan de betrouwbaarheid (interne consistentie) van een schaal (verwijdering van het item
zorgt voor toename van de Cronbach’s alpha met >0,1) 5: hoge inter-item correlatie (>0,70)

5

hoge inter-item correlatie (r >0,70)

Belangscores
Aan de hand van de belangscores werd duidelijk aan welke kwaliteitsaspecten van de
ziekenhuiszorg mensen veel belang hechten en welke kwaliteitsaspecten minder belangrijk zijn. Dit werd gedaan door het rekenkundige gemiddelde vast te stellen op de tienpuntsschaal (1=niet belangrijk; 4=eigenlijk wel belangrijk; 7=belangrijk; 10=van het
allergrootste belang). Tabel 5.3 geeft de top 10 weer van kwaliteitsaspecten waar
respondenten het meest belang aan hechtten.
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Tabel 5.3

Top 10 items met de hoogste gemiddelde belangscores

nr.#

Bij de ziekenhuiszorg tijdens opname moet(en)…

78

Voordat een behandeling, onderzoek of ingreep begint er gecontroleerd worden of u de
juiste persoon bent, bijvoorbeeld door te vragen naar uw naam en geboortedatum

8,91

75

Bij het verstrekken van medicijnen nagegaan worden of dit medicijn voor u bestemd is,
bijvoorbeeld door te vragen naar uw naam of het controleren van uw polsbandje

8,72

17_i

Tijdens het opnamegesprek worden besproken welke medicijnen u gebruikt

8,64

60

Artsen of verpleegkundigen u vooraf vertellen waarom een behandeling, onderzoek of
ingreep nodig is

8,60

46

Artsen en verpleegkundigen hun werkzaamheden onderling goed op elkaar afstemmen

8,58

88

Voordat u uit het ziekenhuis ontslagen wordt, artsen, verpleegkundigen of ander
ziekenhuispersoneel u schriftelijk of mondeling informatie geven over wat u moet
doen als er na uw ontslag problemen optreden

8,58

62

Artsen of verpleegkundigen u op een begrijpelijke manier vertellen wat de
bijwerkingen of gevolgen kunnen zijn van een behandeling, onderzoek of ingreep

8,57

82

U bij uw ontslag uit het ziekenhuis schriftelijke en mondelinge informatie krijgt over
het gebruik van nieuwe medicijnen in combinatie met medicijnen die u al gebruikte

8,51

61

Artsen of verpleegkundigen u vooraf vertellen wat een behandeling, onderzoek of
ingreep precies inhoud

8,48

67

Voordat u een nieuwe geneesmiddel krijgt aan u op een begrijpelijke manier wordt
uitgelegd wat de mogelijke bijwerkingen zijn

8,46

#

belangscore

nummers overeenkomstig met belanglijst

Items die te maken hebben met de veiligheid in het ziekenhuis worden het meest
belangrijk gevonden, gevolgd door kwaliteitsaspecten die te maken hebben met
communicatie rond de behandeling en de onderlinge afstemming van werkzaamheden
tussen zorgverleners. Ook geldt dat items die te maken hebben met het voorschrijven en
verstrekken van medicijnen relatief hoge belangscores krijgen.
Het streven is om items die als meest belangrijk ervaren worden ook in de schalen op te
nemen. De hoge score op de belangenlijst is een argument om deze items als item te
behouden in de definitieve vragenlijst.
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Tabel 5.4

Top 10 items met de laagste belangscores

nr.#

Bij de ziekenhuiszorg tijdens opname moet (en)…

59
53
17_e
17_n
55
54
52
17_o

U kunnen eten op momenten dat u dat wilt
U bezoek kunnen ontvangen op de tijdstippen dat u wilt
Tijdens het opnamegesprek een kaart / film over patiëntveiligheid worden besproken
Tijdens het opnamegesprek wordt uw voorlopige ontslagdatum worden besproken
U zich kunnen baden, douchen of wassen op de momenten dat u dat wilt
U zich ongestoord even kunnen terugtrekken wanneer u dat wilt
U voldoende privacy hebben tijdens de bezoekuren
Tijdens het opnamegesprek worden uw persoonlijke wensen tijdens de opname
besproken
Tijdens het opnamegesprek uw rechten als patiënt worden besproken
Tijdens het opnamegesprek worden besproken wie wel/niet geïnformeerd mag worden
over uw opname

17_b
17_h
#

belangscore
3,84
4,88
5,50
5,67
5,80
5,94
6,26
6,59
6,61
6,68

nummers overeenkomstig met belanglijst

Kwaliteitsaspecten die relatief onbelangrijk worden gevonden betreffen items die te
maken hebben met de verblijffunctie van het ziekenhuis in combinatie met de eigen regie
(tijdstip dat men kan eten, bezoek ontvangen op tijdstip dat mij schikt, persoonlijke
verzorging op het tijdstip dat mij schikt, voldoende privacy tijdens de bezoekuren) en
kwaliteitsaspecten die te maken hebben met de inhoud van het opnamegesprek. Een
relatief lage belangscore is een argument om het betreffende item niet op te nemen in de
aangepaste versie van de CQ-index Ziekenhuisopname.

5.2

Schaalconstructie
Om de onderliggende structuur in de vragenlijst vast te stellen, en om te bekijken welke
betrouwbare en goed interpreteerbare schalen gevormd kunnen worden, zijn factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses (interne consistentie) uitgevoerd.

5.2.1

Factoranalyse
De schaalstructuur is bepaald voor de ervaringsvragenlijst, daar de belangenvragenlijst
dient om prioriteiten aan te kunnen brengen in de verbeterpunten. De onderliggende
schaalstructuur van de ervaringenvragenlijst is bepaald met behulp van Principale
Componenten Analyse met een oblique rotatie (vanwege de veronderstelde samenhang
tussen de factoren).
In eerste instantie is één factoranalyse uitgevoerd voor alle kwaliteitsaspecten in de
ervaringenvragenlijst met vier betekenisvolle antwoordcategorieën. Dit betekent dat de
probleemvragen, de vragen met betrekking tot het opnamegesprek, de ontvangst op de
afdeling en de informatie bij ontslag uit het ziekenhuis buiten deze eerste factoranalyses
zijn gehouden. Aanvullend zijn ook deze aspecten onderworpen aan een aanvullende
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factoranalyse. Op basis van deze resultaten werden schaalanalyses uitgevoerd om de
items onder te verdelen in verschillende thema’s en betekenisvolle schalen. Allereerst
werden hiervoor opnieuw factoranalyses uitgevoerd maar nu op het niveau van de
afzonderlijke schalen (met oblique rotatie, waarbij factorlading minimaal 0,40 moesten
zijn, gekeken is naar factoren met een Eigenvalue >1, en de Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy (KMO) hoger dan 0,60 moet zijn). Ook werd Barlett’s test of
sphericity uitgevoerd, om te toetsen of alles niet laadt op één factor. De eis is dat de test
significant moet zijn (p<0,05).
In de factoranalyse zijn alleen de ervaringsvragen meegenomen. Om de homogeniteit en
betrouwbaarheid van schalen te bepalen zijn vervolgens betrouwbaarheidsanalyses
uitgevoerd. Bij deze analyses is 0,60 als ondergrens voor Cronbach’s alpha gehanteerd
om te spreken van een schaal.
Om tot een factor te behoren moeten de items een factorlading van 0,40 of hoger hebben
(bij meerdere factoren werd gekeken naar de factorladingen op de patroonmatrix; indien
er één factor gevormd werd, werd naar de factorladingen op de componentmatrix gekeken). In tabel 5.8 staan de gevonden schalen, de factorlading per item, de item-totaal
correlatie (ITC) en de betrouwbaarheid (α) als het betreffende item verwijderd zou worden uit de schaal.

5.2.2

Betrouwbaarheidsanalyse
De betrouwbaarheid van de thema’s, oftewel de interne consistentie van de gevonden
schalen, kan geanalyseerd worden door het berekenen van Cronbach’s alpha. Een schaal
is voldoende betrouwbaar als de α-waarde hoger is dan 0,70. Als de α-waarde tussen de
0,60 en 0,70 ligt, wordt de schaal voorlopig geaccepteerd. Dit wegens het feit dat de
vragenlijst nog onder constructie is. Om te bepalen of een item tot een schaal behoort,
moet er gekeken worden naar de item-totaal correlatie van het betreffende item. Dit is een
maat die aangeeft in hoeverre items binnen een schaal correleren met de schaal in zijn
geheel. Deze item-totaal correlatie moet groter zijn dan 0,40. Zie tabel 5.8 voor deze
item-totaal correlatie waarden. In deze tabel wordt ook de ‘α if item deleted’ weergegeven. Dit is de alpha waarde als het betreffende item verwijderd wordt uit de schaal.
Met uitzondering van de schaal ‘bereikbaarheid ziekenhuis’ (α = .64) en de schaal
‘communicatie rond medicatie’ (α = .69) hebben alle schalen een betrouwbaarheidscoëfficiënt die boven de .70 ligt. Voor een aantal schalen geldt dat een of meerdere items
de grens van een ITC van .40 niet halen. Soms is dit verschil marginaal en wordt het
betreffende item om reden van validiteit gehandhaafd. Bij de schaal ‘opnamegesprek’
komt de ITC voor een aantal items (soms ruim) onder de .40 uit. Bij het opstellen van het
definitieve meetinstrument zal met dit gegeven rekening worden gehouden.
In totaal zijn er 14 schalen gevormd bestaande uit 69 items. Dit voldoet aan de regel dat
het aantal factoren maximaal het aantal variabelen gedeeld door 3 kan zijn. Tabel 5.8
geeft een overzicht van deze 14 schalen.
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Tabel 5.8

Overzicht schalen factoranalyse met achterliggende items van de CQ-index
Ziekenhuisopname
factorlading

ITC

α if item
deleted

.80
.80
.69

.51
.50
.38

.45
.50
.63

.60
.67
.66
.44
.50
.60
.38
.50
.32
.48
.50
.47

.48
.54
.54
.35
.40
.48
.30
.39
.25
.37
.40
.38

.78
.78
.78
.79
.79
.78
.80
.79
.80
.79
.79
.79

.42

.34

.79

.41
.67

.31
.57

.80
.78

Ontvangst op de afdeling α = .74
16 Bij ontvangst met respect behandeld
17 Bij ontvangst aandachtig geluisterd
18 Bij ontvangst voldoende tijd
19 Bij ontvangst begrijpelijke uitleg

.66
.82
.80
.73

.44
.63
.61
.52

.74
.62
.63
.68

Communicatie met verpleegkundigen α = .86
22 Met respect behandelen
23 Aandachtig luisteren
24 Voldoende tijd
26 Begrijpelijke uitleg

.83
.88
.85
.79

.69
.77
.73
.64

.83
.79
.81
.85

Communicatie met artsen α = .89
34 Met respect behandelen
35 Aandachtig luisteren
36 Voldoende tijd
38 Begrijpelijke uitleg

.86
.91
.87
.84

.75
.82
.77
.72

.87
.84
.86
.88

Afstemming tussen zorgverleners α = .74
31 Afstemming tussen werkzaamheden van verpleegkundigen
43 Afstemming van werkzaamheden tussen artsen
44 Afstemming van werkzaamheden tussen artsen en verpleegkundigen

.77
.81
.87

.51
.55
.65

.73
.67
.56

kwaliteitsaspecten CQ-index Ziekenhuisopname
Bereikbaarheid ziekenhuis α = .64
3
Bereikbaarheid per eigen vervoer
4
Aantal parkeerplaatsen bij het ziekenhuis
5
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Opnamegesprek α = .80
14a Bij opnamegesprek aandacht voor gang van zaken op de afdeling
14b Bij opnamegesprek aandacht voor patiëntenrechten
14c Bij opnamegesprek aandacht voor huisregels
14d Bij opnamegesprek aandacht voor wat er gaat gebeuren bij de opname
14e Bij opnamegesprek aandacht voor kaart of film over patiëntveiligheid
14f Bij opnamegesprek aandacht voor contactpersoon in ziekenhuis
14g Bij opnamegesprek aandacht voor uw contactpersoon thuis
14h Bij opnamegesprek aandacht voor wie wel/niet geïnformeerd mag worden
14i Bij opnamegesprek aandacht voor medicijnen die worden gebruikt
14j Bij opnamegesprek aandacht voor reanimatiebeleid
14k Bij opnamegesprek aandacht voor dieet- en voedingsvoorschriften
14l Bij opnamegesprek aandacht voor overgevoeligheid voor stoffen en
medicijnen
14m Bij opnamegesprek aandacht voor eerdere opnames in de afgelopen 12
maanden
14n Bij opnamegesprek aandacht voor voorlopige ontslagdatum
14o Bij opnamegesprek aandacht voor persoonlijke wensen tijdens de opname

- tabel 5.8 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel 5.8 kwaliteitsaspecten CQ-index Ziekenhuisopname

factorlading

ITC

α if item
deleted

Tegenstrijdige informatie door zorgverleners α = .78
20 Tegenstrijdige informatie bij ontvangst
27 Tegenstrijdige informatie van verpleegkundigen
39 Tegenstrijdige informatie door artsen

.80
.88
.85

.69
.64
.57

.65
.70
.79

Kamer en verblijf α = .70
46 Aangename temperatuur
47 Kamer was schoon
48 Toilet, douche en badkamer waren schoon
49 ’s Nachts stil
56 Eten lekker

.67
.81
.80
.58
.50

.46
.57
.57
.37
.31

.64
.59
.60
.68
.71

Eigen inbreng α = .76
50 Voldoende privacy bij persoonlijke verzorging
51 Voldoende privacy bij bezoekuren
52 Bezoek op tijdstippen die schikten
53 Mogelijk om ongestoord even terug te trekken
54 Baden, douchen of wassen op tijdstippen die ik wilde
58 Eten op de momenten dat ik wilde
69 Meebeslissen over belangrijke zaken

.65
.73
.62
.77
.63
.62
.52

.47
.54
.48
.61
.46
.48
.38

.74
.72
.73
.70
.74
.73
.76

Uitleg bij behandeling α = .82
59 Uitleg waarom behandeling nodig was
60 Uitleg over wat de behandeling precies inhield
61 Uitleg over bijwerkingen of gevolgen van de behandeling

.87
.91
.82

.68
.76
.62

.75
.70
.84

Pijnbeleid α = .88
63 Snelle reactie bij aangeven pijn
64 Pijn werd goed onder controle gehouden
65 Alles gedaan om met de pijn te helpen

.88
.90
.91

.74
.76
.79

.85
.83
.81

Communicatie rond medicatie α = .69
67 Verteld waarvoor geneesmiddel nodig was
68 Uitleg over bijwerkingen geneesmiddelen

.88
.88

.54
.54

---

Gevoel van veiligheid α = .80
73 In vertrouwde handen bij artsen en verpleegkundigen
74 Voldoende aandacht voor voorkomen van ongelukken
75 Controle naam bij verstrekken van medicijnen
78 Controle juiste persoon bij behandeling
79 Aandacht voor onveilige situaties

.70
.77
.72
.68
.78

.51
.57
.56
.52
.60

.74
.72
.73
.73
.71

Informatie bij ontslag α = .77
81 Informatie van andere personen door het ziekenhuis bij ontslag
82 Informatie over medicijngebruik na opname
84 Informatie over gebruik nieuwe medicijnen
85 Informatie over gebruik van combinaties van medicijnen
86 Informatie over gezondheidsproblemen waarop na ontslag gelet moet worden
87 Informatie bij ontslag over de activiteiten die gedaan kunnen worden
88 Gesproken met zorgverleners over de hulp na ontslag
90 Informatie wat te doen bij problemen na ontslag

.52
.63
.64
.66
.72
.68
.47
.70

.38
.45
.46
.49
.59
.56
.36
.57

.76
.76
.75
.74
.72
.73
.77
.73
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Bij de uitkomsten van de factor- en schaalanalyses geldt voor op één na alle
factoroplossingen dat de Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)
hoger is dan 0,60. Alleen voor de twee items die samen het schaaltje ‘communicatie rond
medicatie’ vormen komt de KMO uit op .50. De uitkomsten van de Barlett’s test of
sphericity laten bij alle analyses een significant resultaat zien (p<0,05).

5.2.3

Samenhang van de schalen
In tabel 5.9 staan de correlaties tussen de gevormde schalen (ook wel interfactor
correlaties genoemd) weergegeven. De correlaties zijn berekend door de somscores van
de schalen met elkaar te correleren middels een Pearson’s correlatie. De correlaties
dienen kleiner dan 0,70 te zijn zodat de schalen die gevormd zijn als onafhankelijk
beschouwd kunnen worden, oftewel elke schaal meet een unieke dimensie (zie ook Carey
en Seibert, 1993). De meeste schalen zijn matig geassocieerd (Pearson’s correlatie tussen
de 0,00 en 0,61). De sterkste correlatie bestond tussen de schaal 4 en 5 communicatie met
verpleegkundigen en communicatie met artsen. (r=0,61). De verbanden zijn van geringe
sterkte zodat gesproken kan worden van onafhankelijke schalen, oftewel unieke
dimensies.

Tabel 5.9
Schalen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Correlaties tussen de schalen CQI Ziekenhuisopname
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,09
-

0,13
0,29
-

0,20
0,34
0,52
-

0,15
0,29
0,40
0,61
-

0,20
0,21
0,26
0,49
0,40
-

0,19
0,29
0,29
0,50
0,45
0,53
-

0,15
0,35
0,35
0,49
0,55
0,33
0,43
-

0,14
0,30
0,37
0,56
0,50
0,40
0,43
0,49
-

0,13
0,40
0,31
0,42
0,43
0,30
0,41
0,55
0,44
-

0,17
0,38
0,38
0,59
0,52
0,48
0,50
0,51
0,53
0,49
-

0,10
0,45
0,28
0,35
0,35
0,21
0,29
0,40
0,38
0,47
0,41

0,01
-0,05
0,02
-0,02
0,01
0,01
-0,04
-0,03
0,02
-0,03
0,00
-0,05
-

0,16
0,23
0,41
0,49
0,49
0,37
0,34
0,36
0,43
0,34
0,44
0,26
0,06
-

Schaal 1. bereikbaarheid ziekenhuis; schaal 2. inhoud opnamegesprek; schaal 3. bejegening bij ontvangst
afdeling; schaal 4. communicatie met verpleegkundigen; schaal 5. communicatie met artsen; schaal 6. oordeel
kamer en eten; schaal 7. zelfbeschikking bij opname; schaal 8. uitleg bij behandeling; schaal 9. pijnbeleid bij
opname; schaal 10 informatie nieuwe medicijnen; schaal 11 veiligheid tijdens opname; schaal 12 informatie
bij ontslag; schaal 13 tegenstrijdige informatie; schaal 14 afstemming werkzaamheden tussen zorgverleners
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6 Ervaringen van patiënten met de ziekenhuiszorg

Hoofddoel van dit onderzoek is om een gestandaardiseerd meetinstrument te ontwikkelen
voor ervaringen van patiënten met de ziekenhuiszorg. Om de relevantie van de vragen te
kunnen beoordelen, is het ook belangrijk om te weten wat de ervaringen van patiënten
met de ontvangen zorg zijn en waar de knelpunten zitten. In dit hoofdstuk worden, op het
niveau van de geconstrueerde schalen, de ervaringen van patiënten tijdens hun
ziekenhuisopname besproken. Daarnaast wordt, als voorbeeld, een top-10 van mogelijke
verbeterpunten gepresenteerd.
De gepresenteerde resultaten laten de toepasbaarheid van het meetinstrument zien. De
resultaten worden getoond in de vorm van waarderingscijfers, ervaringscores, schaalscores en verbeterscores. In dit rapport staan de gemiddelde waarden beschreven van de
antwoorden voor alle ziekenhuizen samen.

6.1

Waarderingscijfers
In de ervaringenvragenlijst werd aan de respondent gevraagd aan te geven of men het
ziekenhuis waarin men opgenomen was geweest zou aanbevelen bij familie of vrienden.
Tabel 6.1 laat zien dat voor circa 8% van de respondenten dit niet het geval is. De mate
waarin men geneigd is het ziekenhuis aan te bevelen hangt sterk samen met het eigen
oordeel over het verblijf in het ziekenhuis. Is dit oordeel matig tot slecht, dan is ook de
kans groot dat het ziekenhuis geen aanbeveling krijgt bij familie en vrienden (zie tabel
6.2).

Tabel 6.1

Frequentie of respondenten het ziekenhuis aanbevelen

antwoord

n

%

beslist niet
waarschijnlijk niet
waarschijnlijk wel
beslist wel

579
1239
8625
11432

2,6
5,7
39,4
52,3

totaal

21875

100,0
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Tabel 6.2

Overzicht van het cijfer dat mensen geven, in relatie tot de vraag of ze het
ziekenhuis zouden aanbevelen aan familie en vrienden

cijfer

Zou u het ziekenhuis aanbevelen aan uw familie of vrienden?
beslist niet

0-5
6-8
9-10

6.2

393
147
24

waarschijnlijk niet waarschijnlijk wel

39,7%
1,1%
0,3%

160
7462
913

42,5%
5,8%
0,2%

421
782
15

16,1%
55,1%
12,8%

beslist wel

totaal

1,7%
38,0
86,6

17
5141
6173

991
13532
7125

4,6%
62,5%
32,9%

Ervaringsscores
In bijlage 4 zijn de antwoorden weergegeven van de respondenten op alle items en
schalen. De percentages antwoorden ‘nee’ en ‘soms/nooit’ zijn samengenomen en gepresenteerd naast het percentage meestal en altijd. In figuur 6.1 staat een weergave van
deze percentages voor de berekende schaalscores. Achter de schaal staat de gemiddelde
score van die schaal tussen haakjes. In deze figuren geeft ‘nee’ of ‘nooit/soms’ een
relatief negatieve ervaring aan.

Figuur 6.1 Percentages gegeven antwoorden van respondenten op de waarderingsvragen
voor ontvangst voor ziekenhuisopname, zorg door verpleegkundigen en zorg
door artsen en het totale oordeel over het ziekenhuis (rapportcijfers van 0 tot 10)

algemeen oordeel
ziekenhuis (N=21.916)

4,6

zorg door artsen
(N=21.771)

4,7

62,6

32,7

55,3

40,0

0-5
6-8

zorg door
verpleegkundigen
(N=21.990)
ontvangst
ziekenhuisopname
(N=21.883)

9-10
4,8

58,9

6,0

0%

36,3

58,9

10%

20%

30%

40%

27,0

50%

60%

70%

80%

90% 100%

pe rce ntage ge ge v e n antwoorde n

Het percentage respondenten dat de zorg tijdens ziekenhuisopname een onvoldoende
geeft is klein en schommelt rond de 5%. De ontvangst bij ziekenhuisopname wordt in zijn
algemeenheid iets minder positief beoordeeld dan de zorg door artsen en de zorg door
verpleegkundigen. Dit is ook terug te vinden in de gemiddelde waarderingsscores,
weergegeven in tabel 6.3.
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Figuur 6.2 Percentages gegeven antwoorden van respondenten op de probleemschalen,
variërend van ‘geen probleem’ tot en met ‘een groot probleem’

Schaal 1: Bereikbaarhied
ziekenhuis

10,2

15,0

74,8

groot probleem
klein probleem
geen probleem
schaal 14 afstemming
werkzaamheden tussen 2,8
zorgverleners

11,3

0%

85,9

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

percentage gegeven antwoorden

Figuur 6.3 Percentages gegeven antwoorden van respondenten op de schalen met
dichotome items (nee = slechte ervaring, ja = goede ervaring)

Schaal 3: bejegening bij ontvangst
afdeling;

64,0

36,0

Schaal 2: Inhoud opnamegesprek

0%

ja

93,6

6,4

schaal 12 informatie bij ontslag;

nee

94,7

5,3

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

percentage gegeven antwoorden

Kijken we naar de resultaten met betrekking tot de schalen ’bereikbaarheid ziekenhuis’ en
‘afstemming van werkzaamheden tussen zorgverleners’ dan geldt dat circa 75% van de
respondenten geen problemen ervaart met betrekking tot de bereikbaarheid. Bij de
afstemming van werkzaamheden ligt het percentage respondenten dat geen problemen
ervaart op 86%.
Bij de schalen die zijn opgesteld op basis van vragen met enkel ‘ja/nee’ antwoordmogelijkheden geldt dat relatief veel respondenten dingen hebben gemist in het
opnamegesprek (zie figuur 6.3).
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Tabel 6.3

Gemiddelde waarderingscijfers voor zorg door artsen, zorg door
verpleegkundigen, ontvangst tijdens ziekenhuisopname en het totale oordeel
over het ziekenhuis

vraag

waarderingscijfer

gem.

std

45
32
92
21

Zorg door artsen
Zorg door verpleegkundigen
Ziekenhuis
Ontvangst tijdens ziekenhuisopname

8,14
8,07
7,97
7,80

1,55
1,51
1,45
1,56

Figuur 6.4 Percentages gegeven antwoorden van respondenten op de ‘nooit, soms,
meestal, altijd’ schalen
Schaal 4: communicatie met verpleegkundigen;

9,9

schaal 5. communicatie met artsen;

37,5

10,3

schaal 6. oordeel kamer en eten;

31,3

14,4

38,6
28,9

schaal 7. zelfbeschikking bij opname;

31,9

nooit/ soms

schaal 8. uitleg bij behandeling;

12,0

schaal 9. pijnbeleid bij opname;

23,8

10,4

schaal 10 informatie nieuwe medicijnen;

meestal

28,7

19,8

15,1

schaal 11 veiligheid tijdens opname;

28,5
35,8

schaal 13 tegenstrijdige informatie;
0%

altijd

31,5

10%

20%

10,8

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

percentage gegeven antwoorden

Voor de samenvattende resultaten met betrekking tot de in figuur 6.4 weergegeven
schalen geldt dat relatief veel negatieve ervaringen worden gerapporteerd met betrekking
tot kwaliteitsaspecten die te maken hebben met ‘eigen regie’, ‘informatie bij nieuwe
medicijnen’ en ‘tegenstrijdige informatie’. De meest positieve oordelen betreft de
communicatie met verpleegkundigen.

6.3

Invloed van patiëntkenmerken op de ervaringsscores
In tabel 6.4 is de gemiddelde score te zien van verschillende categorieën respondenten op
alle schalen.
In zijn algemeenheid geldt dat de verschillen klein, maar door de grote aantallen
nagenoeg allemaal statistisch significant zijn. Vrouwen zijn iets kritischer dan mannen,
hetzelfde geld voor jongeren versus ouderen. Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat
een wat slechtere gezondheid samengaat met wat lagere waarderingscijfers.

52

CQ-index Ziekenhuisopname: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009

Tabel 6.4

De invloed van patiëntkenmerken op de ervaringsscores

categorie/variabelen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Leeftijd:
18 t/m 24 jaar
25 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 t/m 74 jaar
75 of ouder

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4

2,9
2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9

3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,8
3,8

3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

3,4
3,4
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5

3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4

2,9
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,9

3,4
3,4
3,5
3,4
3,5
3,4
3,4

3,3
3,4
3,4
3,4
3,6
3,4
3,5

3,2
3,0
3,2
3,0
3,1
3,0
3,0

3,2
3,3
3,3
3,3
3,4
3,3
3,4

3,8
3,8
3,9
3,8
3,9
3,8
3,9

2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0

3,7
3,7
3,7
3,7
3,8
3,7
3,8

Geslacht:
man
vrouw

3,5
3,5

3,0
2,9

3,9
3,8

3,5
3,4

3,5
3,4

3,4
3,2

3,0
2,9

3,5
3,4

3,5
3,4

3,1
3,0

3,4
3,3

3,9
3,8

3,0
2,9

3,8
3,7

Opleiding:
zonder
lager
middelbaar
HBO/universiteit

3,5
3,5
3,5
3,5

3,1
3,0
2,9
2,9

3,8
3,9
3,8
3,8

3,4
3,4
3,4
3,4

3,4
3,5
3,5
3,4

3,3
3,3
3,3
3,2

3,0
3,0
3,0
2,9

3,5
3,4
3,5
3,4

3,4
3,4
3,4
3,4

3,1
3,0
3,0
3,0

3,4
3,3
3,3
3,3

3,9
3,8
3,9
3,8

2,9
2,9
3,0
2,9

3,8
3,7
3,7
3,7

Lichamelijke gezondheid:
slecht tot matig
3,4
goed tot erg goed
3,6

2,9
3,0

3,8
3,9

3,3
3,5

3,4
3,5

3,2
3,3

2,9
3,0

3,4
3,5

3,4
3,5

3,0
3,1

3,3
3,4

3,8
3,9

2,9
2,9

3,7
3,8

Geestelijke gezondheid:
slecht tot matig
3,3
goed tot erg goed
3,5

3,0
3,0

3,8
3,9

3,3
3,4

3,3
3,5

3,2
3,3

2,9
3,0

3,3
3,5

3,3
3,5

3,0
3,1

3,2
3,4

3,8
3,9

2,9
2,9

3,7
3,8

Opname ZH:
<1 maand
1-2 maanden
2-4 maanden
4-8 maanden
8-12 maanden
>12 maanden

3,0
3,0
3,0
3,0
2,9
3,0

3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

3,5
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4

3,3
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

3,5
3,4
3,4
3,4
3,5
3,4

3,5
3,4
3,4
3,4
3,5
3,4

3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,0

3,4
3,3
3,4
3,3
3,3
3,3

3,9
3,8
3,9
3,8
3,9
3,8

2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

3,8
3,7
3,7
3,7
3,8
3,7

3,4
3,5
3,4
3,4
3,5
3,5

Schaal 1. bereikbaarheid ziekenhuis; schaal 2. inhoud opnamegesprek 1; schaal 3. bejegening bij ontvangst
afdeling; schaal 4. communicatie met verpleegkundigen; schaal 5. communicatie met artsen; schaal 6. oordeel
kamer en eten; schaal 7. zelfbeschikking bij opname; schaal 8. uitleg bij behandeling; schaal 9. pijnbeleid bij
opname; schaal 10 informatie nieuwe medicijnen; schaal 11 veiligheid tijdens opname; schaal 12 informatie
bij ontslag; schaal 13 tegenstrijdige informatie; schaal 14 afstemming werkzaamheden tussen zorgverleners

6.4

Verbeterscores
Met behulp van de CQ-index kan ook zogenoemde ‘verbeterinformatie’ ontwikkeld worden. Deze vorm van informatie is vooral interessant voor de mensen werkzaam in de
ziekenhuizen, die met behulp van deze informatie concrete verbeterpunten in kaart
krijgen. Ook is de informatie interessant voor iedereen die meer zicht wil krijgen op de
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knelpunten die patiënten ervaren in de zorg, zoals patiëntenverenigingen, overheid en
zorgverzekeraars. In tabel 6.5 worden voorbeelden van ‘verbeterscores’ gegeven. De
verbeterscores zijn berekend door negatieve ervaringen (% nooit/soms of nee) te wegen
voor het belang dat aan een kwaliteitsaspect wordt gehecht. Hiertoe wordt het percentage
negatieve ervaring (dit zijn bij de meeste vragen de antwoordcategorieën ‘soms’ en
‘nooit’ en bij de negatief geformuleerde vragen de antwoordcategorieën ‘meestal’ en
‘altijd’) vermenigvuldigd met de belangscore. Daarmee kunnen zowel prioriteiten worden
weergegeven als punten om te koesteren. Koesterpunten zijn aspecten die goed gaan én
waar patiënten veel belang aan hechten.
Kwaliteitsaspecten waar relatief veel verbeterpotentieel aanwezig is betreffen specifieke
aandachtspunten tijdens het opnamegesprek (wel/niet reanimatie, informatie over
patiëntveiligheid, informatie over patiëntenrechten, informatie over de huisregels waaraan
patiënten zich dienen te houden, het vragen naar de persoonlijke wensen van de persoon
die wordt opgenomen, de contactpersoon tijdens het verblijf in het ziekenhuis), de uitleg
bij het verstrekken van nieuwe medicijnen, het mogen meebeslissen bij belangrijke zaken
en de controle of de juiste medicijnen aan de juiste persoon worden verstrekt.

Tabel 6.5

Top 10 verbeterscores voor alle ziekenhuizen samen

ervaringen belangenvraag nummer, kwaliteitsaspect
vraag nr.
vr014_j
020
014_e
014_b
068

069
014_c
014_o
075

014_f

17 j. of u wel of niet gereanimeerd wil worden
24. …baliemedewerk(st)ers geen informatie geven die strijdig is
met de informatie van andere zorgverleners
17 e. - kaart of film over 'patiëntveiligheid'
17 b. - uw rechten als patiënt
67. ...voordat u een nieuw geneesmiddel krijgt aan u op een
begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat demogelijke
bijwerkingen zijn
68. …u tijdens uw opname kunt meebeslissen over zaken rond
de behandeling die u belangrijk vindt
17 c. - de huisregels waar u zich als patiënt aan moet houden
17 o. - uw persoonlijke wensen tijdens de opname
75. ...bij het verstrekken van medicijnen wordt nagegaan of dit
medicijn voor u bestemd is, bijvoorbeeld door te vragen naar uw
naam of het controleren van uw polsbandje
17 f. - persoon in het ziekenhuis bij wie u terecht kunt met
vragen

belang- % negatieve verbeterscore
ervaring
score
8,0
7,3

81,0
88,6

6,49
6,49

5,5
6,6
8,5

87,0
59,1
41,5

4,79
3,91
3,51

7,6

36,7

2,81

6,7
6,6
8,7

39,9
39,9
29,4

2,69
2,63
2,56

7,2

35,2

2,54

Koesterpunten – kwaliteitsaspecten waarop de ervaringen dusdanig goed zijn dat
nauwelijks nog kwaliteitwinst is te behalen - betreffen vooral kwaliteitsaspecten die te
maken hebben met de bejegening en communicatie door artsen, verpleegkundigen en
baliemedewerkers bij de ontvangst op de afdeling.
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7 Discriminerend vermogen

De CQ-index Ziekenhuisopname is (mede) bedoeld om verschillen aan te tonen in de
kwaliteit van de ziekenhuiszorg gezien vanuit het perspectief van de patiënt. Onderzoek
naar het onderscheidend vermogen van de nieuwe CQ-index vragenlijst maakt derhalve
deel uit van het ontwikkeltraject. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten
van de tests op het discriminerend vermogen van de vragenlijst. Hiervoor is gebruik
gemaakt van hetzelfde databestand als bij de psychometrische tests met testresultaten
voor 78 ziekenhuizen.

7.1

Multilevel analyses
Met behulp van multilevel analyses is nagegaan of het meetinstrument verschillen tussen
ziekenhuizen kan meten, en of de ervaringen van patiënten met de zorg na correctie voor
achtergrondkenmerken (case-mix adjusters) ook nog verschillen laten zien. De analyses
zijn hierbij uitgevoerd met gegevens van 22.030 patiënten van 78 ziekenhuizen, omdat
niet alle respondenten de variabelen die zijn gebruikt voor case-mix adjustment hadden
ingevuld. De analyses kennen twee niveaus: 1) de patiënten en 2) de ziekenhuizen.
Bij de analyse wordt gekeken welk deel van de verschillen tussen geënquêteerden wordt
veroorzaakt door patiëntkenmerken en welk deel door kenmerken van de ziekenhuizen.
De ICC in tabel 7.1 geeft aan welk percentage van de verschillen verklaard kan worden
door variatie tussen ziekenhuizen. De bijbehorende χ² is de toets die aangeeft of de
gevonden varianties statistisch significant zijn.
Bij de analyses is stapsgewijs gecorrigeerd voor mogelijk relevante achtergrondkenmerken, zodat ook met deze analyses bepaald kan worden welke case-mix adjusters opgenomen moeten worden in de analyse om tot een eerlijke vergelijking tussen ziekenhuizen
te komen. Daarbij zijn twee modellen met elkaar vergeleken:
Model 0: Het ongecorrigeerde model, waarbij naar verschillen tussen praktijken wordt
gekeken zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met mogelijke
verschillen in patiëntenkenmerken.
Model A: Een model waarbij gecorrigeerd is voor leeftijd, geslacht, opleiding,
lichamelijke gezondheid en psychische gezondheid.
Bij de CQ methodologie is vastgesteld dat de scores gepresenteerd moeten worden na
correctie voor ten minste gezondheidstoestand, leeftijd en opleidingsniveau. Wij hebben
daar geslacht en psychische gezondheid aan toegevoegd. Voor beide laatstgenoemde
variabelen is vastgesteld dat zij een (meestal significante) samenhang laten zijn met de
ervaringscores op schaalniveau.
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Tabel 7.1

Resultaten van multilevel analyses voor de schalen gebaseerd op de ervaringen van patiënten (Nmax=22.030) met de zorg in 78 ziekenhuizen

schalen CQI Ziekenhuisopname

Bereikbaarheid ziekenhuis
Inhoud opnamegesprek
Ontvangst op de afdeling
Communicatie verpleegkundigen
Communicatie artsen
Afstemming tussen zorgverleners
Tegenstrijdige informatie
Kamer en verblijf
Eigen inbreng
Uitleg bij behandeling
Pijnbeleid
Communicatie rond medicatie
Gevoel van veiligheid
Informatie bij ontslag

module 0

module A

ICC

χ2

sign.

ICC

χ2

sign.

13.82
1.55
0.95
2.04
0.88
0.80
0.08
3.50
1.72
0.92
1.04
1.11
1.85
1.26

36.77
21.15
18.55
27.50
18.61
17.47
1.05
31.70
25.86
18.99
13.36
8.71
26.45
19.04

***
***
***
***
***
***
ns
***
***
***
***
**
***
***

13.80
1.39
0.82
1.70
0.84
0.64
0.03
3.47
1.68
0.78
1.00
0.90
1.71
1.13

36.77
19.90
16.85
25.82
18.03
14.96
0.20
31.65
25.59
17.15
12.86
6.86
25.69
17.79

***
***
***
***
***
***
ns
***
***
***
***
**
***
***

Model 0: ongecorrigeerde model
Model A: met correctie voor leeftijd, opleiding, geslacht, lichamelijke gezondheid en psychische gezondheid

** = significant op p<.01
*** = significant op p <.001
ns

= niet significant

Kolom 2 met de ICCs uit tabel 7.1 laat zien dat de grootste verschillen tussen
ziekenhuizen gevonden kunnen worden voor de schaal ‘Bereikbaarheid ziekenhuis’.
Wanneer niet gecorrigeerd wordt voor de kenmerken van de geënquêteerden wordt 13,8%
van de variatie in de scores verklaart door verschillen tussen ziekenhuizen. Na correctie
blijft dit percentage nagenoeg gelijk. Op de andere schalen zijn de verschillen tussen de
ziekenhuizen veel minder groot. Bij de schaal ‘kamer en verblijf’ is 3,5% (op de
ongecorrigeerde schaal) toe te schrijven aan verschillen tussen ziekenhuizen. Als
rekening wordt gehouden met de samenstelling van de patiëntenpopulaties (model A),
daalt dit tot 3,47%. De meeste verschillen zijn, door de relatief grote aantallen, wel
statistisch significant. Waar ziekenhuizen niet verschillen is op de schaal ‘tegenstrijdige
informatie’.
Door de waarden uit model 0 te vergelijken met model A, is de invloed van de case-mix
variabelen op alle schalen te onderzoeken. Correctie voor de case-mix variabelen is belangrijk, aangezien case-mix variabelen de scores beïnvloeden zoals ook blijkt uit het feit
dat de betreffende ICC’s na correctie voor deze achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht,
opleiding, gezondheid) iets veranderen. Bij de meeste schalen en items is er sprake van
een lichte daling. Aangezien de verandering in ICC’s door het corrigeren voor de
standaard achtergrondvariabelen van de CQ gering is, zijn deze kenmerken van beperkte
invloed op de geobserveerde verschillen tussen instellingen. Het grootste verschil wordt
gezien bij de schaal ‘communicatie met verpleegkundigen’. Toch is het voor een
objectieve vergelijking van praktijken belangrijk om te corrigeren voor verschillen in
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case-mix, omdat bijvoorbeeld anders ziekenhuizen met relatief weinig ouderen, relatief
ongunstige scores krijgen.
Samenvattend geldt dat ziekenhuizen het meest verschillen in de items die te maken
hebben met de bereikbaarheid van het ziekenhuis en het oordeel over de verblijffunctie
van het ziekenhuis. De gevonden verschillen kunnen voor een relatief klein deel verklaard
worden door verschillen tussen ziekenhuizen in de samenstelling van de groep
responderende patiënten. Correctie is wel zinvol, maar verandert weinig in het beeld.

7.2

Benodigde aantallen voor het bepalen van verschillen tussen ziekenhuizen
Gegeven de mogelijkheid van het huidige meetinstrument om verschillen te meten tussen
ziekenhuizen is vervolgens bekeken hoeveel patiënten per ziekenhuis in de toekomst
nodig zijn om op betrouwbare wijze verschillen tussen ziekenhuizen te kunnen
vaststellen. Het gaat hierbij om het benodigde aantal ingevulde vragenlijsten. Met behulp
van multilevel analyses is de ‘reliability’ op praktijkniveau bepaald als maat voor het
betrouwbaar kunnen schatten van de verschillen. Hierdoor kan bepaald worden hoeveel
patiënten per ziekenhuis nodig zijn voor het vaststellen van significante verschillen tussen
praktijken. Een reliability van 0,80 of meer kan als een betrouwbare grens worden gezien.
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het gaat om statistisch significante
verschillen tussen ziekenhuizen.

Tabel 7.2

Geschatte benodigde aantallen patiënten per ziekenhuis om een
betrouwbaarheid van ca. 0,80 te bereiken voor de te meten kwaliteitscores

schalen CQI Ziekenhuisopname

module O
reliability

Bereikbaarheid ziekenhuis
Inhoud opnamegesprek
Ontvangst op de afdeling
Communicatie verpleegkundigen
Communicatie artsen
Afstemming tussen zorgverleners
Tegenstrijdige informatie
Kamer en verblijf
Eigen inbreng
Uitleg bij behandeling
Pijnbeleid
Communicatie rond medicatie
Gevoel van veiligheid
Informatie bij ontslag

.80
.80
.79
.81
.78
.79
.50
.82
.81
.79
.80
.81
.79
.79

module A
n

25
250
400
200
400
400
>1000
125
250
400
400
400
200
300

reliability
.80
.81
.80
.81
.81
.80
.50
.82
.81
.80
.80
.82
.81
.82

n
25
300
500
250
500
500
>1000
125
250
500
400
500
250
400

Model 0: ongecorrigeerde model
Model A: met correctie voor leeftijd, opleiding, geslacht, lichamelijke gezondheid en psychische gezondheid
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Tabel 7.2 geeft een overzicht van de benodigde aantallen ingevulde vragenlijsten, bij toepassing van het model met ongecorrigeerde cijfers en het model met de gekozen case mix
adjusters. Het is duidelijk dat daar waar de gevonden verschillen het grootste zijn, de
kleinste aantallen patiënten nodig zijn om dit verschil aan te kunnen tonen. De resultaten
laten zien dat het corrigeren voor patiëntenkenmerken de benodigde aantallen wel iets
verhoogt, maar dat dit niet heel veel invloed heeft op deze benodigde aantallen. Dit is ook
logisch, gezien de eerdere bevinding dat de achtergrondkenmerken van patiënten maar
beperkte invloed had op de verschillen tussen instellingen. In het algemeen kan worden
gezegd dat met circa 400 tot 500 ingevulde vragenlijsten per ziekenhuis de meeste
aspecten van de zorg goed te evalueren zijn.
Om een respons van 400 ingevulde vragenlijsten te verkrijgen is het nodig om bij een
gelijkblijvende verzendmethode circa 800 vragenlijsten per ziekenhuis uit te sturen. De
bruikbare respons kan wellicht worden verhoogd door bijvoorbeeld de vragenlijst sneller
na de feitelijke opname toe te sturen aan mensen die de afgelopen jaar gebruik gemaakt
hebben van de opnamefunctie van het ziekenhuis.

7.3

Indeling van ziekenhuizen in drie groepen
De ziekenhuizen kunnen op basis van de schaalscores en via toepassing van multilevel
analyse in drie groepen worden ingedeeld: benedengemiddeld (*), gemiddeld (**) en
bovengemiddeld (***, zie tabel 7.3). De drie-indeling laat zien hoe ieder ziekenhuis
scoort ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen in het onderzoek en niet of
het betreffende ziekenhuis op een bepaalde kwaliteitsdimensie in absolute zin goed of
slecht presteert.
Een ziekenhuis wordt ingedeeld in de laagste of hoogste categorie, indien het betrouwbaarheidsinterval rondom de score van het ziekenhuis respectievelijk geheel
beneden of geheel boven de gemiddelde score over alle deelnemende ziekenhuizen valt.
Als het betrouwbaarheidsinterval overlapt met deze gemiddelde score, krijgt het
betreffende ziekenhuis twee sterren toegewezen. Van de sterindeling kun je stellen dat de
ziekenhuizen met 1 ster statistisch significant afwijken van de ziekenhuizen met 3 sterren.
De scores van deze uiterste groepen wijken echter niet altijd statistisch significant af van
de scores van ziekenhuizen met 2 sterren. In tabel 7.3 kan men zien hoeveel ziekenhuizen
worden ingedeeld in 1, 2 of 3 sterren. Dit is per schaal weergegeven. Om een indruk te
geven van de verschillen tussen het laagst scorende ziekenhuis en het hoogst scorende
ziekenhuis is in de tabel de range in gemiddelde score op de betreffende schaal
weergegeven.
De spreiding van de ziekenhuizen over de kolommen 1 ster, 2 sterren en 3 sterren geeft
weer in welke mate een schaal kan discrimineren. Wanneer praktijken over meerdere
kolommen verspreid zijn, zoals bij de schalen over de bereikbaarheid, ‘kamer en verblijf’
en ‘eigen inbreng’, discrimineert de schaal beter dan wanneer de meeste praktijken in de
kolom met 2 sterren staan. Op de schaal ‘tegenstrijdige informatie’ is geen spreiding
aanwezig; alle 78 ziekenhuizen krijgen op dit thema twee sterren.
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Daarnaast is uit de range van scores niet alleen af te leiden hoe groot de verschillen tussen
ziekenhuizen zijn (uitgedrukt op een 4-puntsschaal), maar ook hoe ver de scores op de
schalen afwijken van de optimale situatie waarin het ziekenhuis een ‘4’ (100% van de
respondenten geeft het ziekenhuis op elk kwaliteitsaspect dat bij deze schaal hoort een
maximale score). Naarmate de scores verder van de ‘4’ af liggen, is er meer kwaliteitswinst te boeken. Ter toelichting op tabel 7.3 kan nog worden vermeld dat de hierin
gepresenteerde sterrenverdeling af kan wijken van de verdeling zoals die is opgenomen in
de terugrapportages naar de individuele ziekenhuizen. Deze verschillen zijn het gevolg
van een andere wijze van correctie voor de case-mix adjusters, een andere wijze van de
manier waarop de betrouwbaarheidsintervallen zijn berekend en toegepast en een andere
wijze van het berekenen van de klasse-indelingen.

Tabel 7.3

Aantal praktijken met één, twee en drie sterren voor ervaringen met de zorg

schalen CQI Ziekenhuisopname

Bereikbaarheid ziekenhuis
Inhoud opnamegesprek
Ontvangst op de afdeling
Communicatie verpleegkundigen
Communicatie artsen
Afstemming tussen zorgverleners
Tegenstrijdige informatie
Kamer en verblijf
Eigen inbreng
Uitleg bij behandeling
Pijnbeleid
Communicatie rond medicatie
Gevoel van veiligheid
Informatie bij ontslag

range 1-4 schaal

verdeling in sterren
benedengemiddeld
(1 ster)

gemiddeld
(2 sterren)

bovengemiddeld
(3 sterren)

26
12
12
16
17
10
0
26
19
12
11
4
19
15

12
51
52
48
46
58
78
26
37
52
61
68
38
51

40
15
14
14
15
10
0
26
22
14
6
6
21
12

2,5-3,8
2,7-3,1
3,7-3,9
3,3-3,6
3,3-3,5
3,6-3,8
3,0-3,0
3,0-3,4
2,6-3,0
3,3-3,5
3,3-3,5
2,7-3,0
3,1-3,4
3,0-3,3

*
hierbij is gecorrigeerd voor opleiding, geslacht, gezondheid en leeftijd
Toelichting: ziekenhuizen met score 3 sterren hebben significant beter gescoord dan ziekenhuizen met 1 ster.
De range geeft de waarde aan in het ziekenhuis met de laagste en het ziekenhuis met de hoogste score op een
schaal die loopt van 1 - 4.
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8 De nieuwe CQI Ziekenhuisopname

In dit hoofdstuk worden de overwegingen gepresenteerd die hebben geresulteerd in de
geoptimaliseerde versie van de CQ-index Ziekenhuisopname. Een belangrijk doel van de
veldtest was na te gaan welke items van de testversie gehandhaafd moeten worden en
welke eventueel kunnen vervallen. Bij het laten vervallen van items speelde de wens om
de vragenlijst in te korten, teneinde de CQI Ziekenhuisopname een instrument te laten
zijn dat gemakkelijk invulbaar is en zo goedkoop mogelijk uitgezet kan worden, een
belangrijke rol. Het ging er dus om de vragen te selecteren die zinvolle informatie
opleveren over de belangrijkste aspecten van zorg in de ziekenhuizen bij opname. De
uiteindelijke vragenlijst moet daarnaast op belangrijke thema’s ook onderscheid kunnen
maken tussen de zorg in de verschillende ziekenhuizen.
Eerst wordt een overzicht gegeven van de argumenten voor het handhaven of eventueel
laten vervallen van items. Vervolgens wordt per onderdeel van de vragenlijst een
overzicht gegeven van de bevindingen uit de analyses en de (beargumenteerde) keuze
voor al dan niet handhaven of eventueel door te testen van items. Daarnaast wordt
aangegeven of is besloten de formulering van elk betreffend item aan te passen. De
aanbevelingen om bij sommige vragen de formulering substantieel aan te passen zijn
mede ingegeven door het advies van Bureau Taal over de begrijpelijkheid van CQIvragenlijsten (Bureau Taal, 2008). Dit advies kwam beschikbaar nadat de veldtest is
uitgevoerd. De voorstellen weergeven in paragraaf 8.3 zijn besproken in de Werkgroep
Ziekenhuizen van de Stichting Miletus en de vergadering van de WOG.

8.1

Argumenten voor het verwijderen of handhaven van items
In deze paragraaf worden de overwegingen beschreven over welke items behouden en
welke items verwijderd kunnen worden in de volgende versie van de ervaringenlijst.
Daarnaast wordt aangeven dat voor een aantal items herformulering gewenst is. Deze
overwegingen zijn gebaseerd op de resultaten van alle analyses die in de voorafgaande
hoofdstukken zijn beschreven. Het betreft:
a de criteria gerelateerd aan de items: de respons/non-respons en de scheefheid;
b de factor- en betrouwbaarheidsanalyses, waarbij getracht is van items betekenisvolle
schalen te maken;
c de uitkomsten van de vragenlijsten naar de ervaringen, het belang, en de gecombineerde uitkomst in de vorm van verbeterpunten;
d de multilevel analyse, waarbij de geschiktheid van het instrument voor vergelijking
tussen ziekenhuizen werd bestudeerd;
e kwalitatieve informatie die voortkwam uit de discussies in de expertgroepen en de
opmerkingen die respondenten schreven op de enquêtes.
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Argumenten die bijdragen aan de keuze om een item te verwijderen uit de vragenlijst
zijn:
Ad a) Wijze waarop de items zijn geformuleerd
Een hoge non-respons (>10% missende waarden op het item) en extreem scheef
verdeelde items (>90% van antwoorden in één categorie) kunnen redenen zijn een item
niet op te nemen in de definitieve versie van de vragenlijst.
Ad b) de psychometrische eigenschappen
- Een te lage factorlading (<0.40).
- Items die niet bijdroegen aan een betrouwbare schaal (ITC<0,40).
- Items die een sterke samenhang, ofwel een hoge inter-item correlatie, vertonen
(Pearson’s r >0,70).
Een belangrijk uitgangspunt voor het behouden van de items vormt de schaalbaarheid van
de items. Verschillen gevonden op een schaal van 4 of meer items is een veel krachtigere
bevinding dan verschillen op item niveau. Met een schaal wordt immers getracht een
aspect van de zorg te omvatten. Dit is minder kwetsbaar dan een bevinding op item
niveau omdat mogelijk ook specifieke locale omstandigheden de bevinding op een item
kunnen verklaren. Dit betekent dat een item dat tot een schaal hoort (volgens factor- en
betrouwbaarheidsanalyses) in de vragenlijst blijft, tenzij de betrouwbaarheid van een
schaal wordt verhoogd of (bij een groot aantal items per schaal) niet substantieel afneemt
als het item verwijderd zou worden.
Ad c) de uitkomsten van de vragenlijsten
Als de respondenten allemaal vergelijkbare ervaringen hebben (zoals blijkt uit een hele
kleine standaarddeviatie) dan hangt het af van het belang van deze informatie of hij
interessant is om op te nemen in de vragenlijst.
Met betrekking tot de belangenlijst kan gesteld worden dat als het item hoort bij de 10
belangrijkste aspecten van zorg vanuit de patiënt gezien, dit een argument is om het item
te behouden. Net als het feit dat als het bij de 10 minst belangrijke aspecten behoort het
item verwijderd zou kunnen worden. Als een item bij combinatie van de ervaringslijst en
de belangenlijst tot de top 10 verbeterpunten behoort, is dit een sterk argument om het
item te behouden. Hoort het item bij top 10 koesterpunten, dan is dit een item waarvan
het belang van opname in de vragenlijst heroverwogen kan worden.
Ad d) de uitkomsten van de multilevel analyses
Als de schaal of het item ondanks de grootte van de steekproef geen significante verschillen kan aantonen tussen praktijken dan is het instrument niet geschikt voor vergelijking tussen praktijken.
Ad e) de kwalitatieve informatie
Op basis van de inhoud van de feedback kan overwogen worden om items te herformuleren. Daarnaast hebbe de geraadpleegde experts een belangrijke stem gehad in het
uiteindelijk besluit een item te handhaven, te later vervallen of door te testen.
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8.2

Overzicht uitkomsten per onderdeel van de vragenlijst
In dit overzicht wordt de modulaire opbouw van de testversie van de CQ-index
Ziekenhuisopname, zoals opgenomen in bijlage 1, aangehouden. De verschillende
onderdelen en thema’s van de vragenlijst worden afzonderlijk behandeld. In elke tabel
wordt eerst de oorspronkelijke vraag weergegeven (item). Daarna wordt, onder het kopje
‘bijzonderheden’, vermeld wat de belangrijkste reden is om de betreffende vraag te
handhaven, te laten vervallen of door te testen en worden eventuele andere
bijzonderheden vermeld. Bij ‘handhaven’ wordt aangegeven of de betreffende vraag is
terug te vinden in de definitieve versie van de CQI Ziekenhuisopname. Bij ‘aanpassing
formulering’ tenslotte staat vermeld of in de nieuwe, definitieve versie de manier waarop
de vraag is geformuleerd substantieel is aangepast.

Tabel 8.1

Conclusies met betrekking tot introductievraag

item

bijzonderheden

1. Bent u in de afgelopen 12
maanden opgenomen geweest in
[ziekenhuis]?

lay-out aanpassen; vraag op nieuwe
bladzijde

Tabel 8.2

handhaven?

aanpassing
formulering?

ja

nee

Conclusies met betrekking tot vragen bereikbaarheid ziekenhuis

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

2. In hoeverre is het een probleem
geweest om het ziekenhuis
telefonisch te bereiken?

past niet binnen een schaal. Op
verzoek beg.com. voorlopig
handhaven als los item

doortesten

ja

3. In hoeverre is het een probleem
geweest om het ziekenhuis met
eigen vervoer te bereiken?

maakt deel uit van de schaal
bereikbaarheid

ja

ja

4. In hoeverre is het aantal
parkeerplaatsen bij het ziekenhuis
voor u een probleem geweest?

maakt deel uit van de schaal
bereikbaarheid

ja

ja

5. In hoeverre is de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer voor u
een probleem geweest?

maakt deel uit van de schaal
bereikbaarheid

ja

ja
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Tabel 8.3

Conclusies met betrekking tot achterliggende vragen ziekenhuisopname

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

6. Hoe lang is het geleden dat u de
laatste keer opgenomen bent
geweest in dit ziekenhuis?

belangrijke achtergrond- en
selectievariabele

ja

ja

7. Voor welk specialisme bent u
voor de laatste keer opgenomen
geweest?

belangrijke achtergrondvariabele,
toelichting bij categorieën
patiëntvriendelijker maken

ja

ja

8. Hoeveel nachten duurde deze
meest recente ziekenhuisopname?

belangrijke achtergrondvariabele

ja

ja

9. In hoeverre heeft u de wachttijd
tot uw ziekenhuisopname als een
probleem ervaren?

past niet in een schaal; relevant los
item. Antwoordcategorie ‘n.v.t.’
herformuleren

doortesten

ja

10. Hoe lang bedroeg de wachttijd
tot uw ziekenhuisopname?

past niet in een schaal; geen
ervaringsvraag

nee

--

11. Is, bij het vaststellen van de dag
van opname, rekening gehouden
met uw wensen en mogelijkheden?

kan eventueel in de schaal ‘eigen
regie’ worden opgenomen; anders
los item?

doortesten

--

Tabel 8.4

Conclusies met betrekking tot vragen opnamegesprek

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

12. Kreeg u op de afdeling binnen
24 uur een opnamegesprek met een
verpleegkundige?

selectievaag; antwoordcategorieën
aanpassen

ja

nee

13. Kreeg u bij het opnamegesprek
de gelegenheid om zelf vragen te
stellen?

geen differentiatie

nee

--

14a. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over de gang van
zaken op de afdeling?

niet noodzakelijk voor schaal
‘opnamegesprek’; overlap met item
14d

nee

--

14b. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over uw rechten als
patiënt?

ja

nee

14c. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over de huisregels
waar u zich als patiënt aan moet
houden?

ja

nee

ja

nee

14d. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over wat er gaat
gebeuren bij de opname?

ITC <.40
overlap met 14a

- tabel 8.4 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel 8.4 item

bijzonderheden

14e. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over de kaart of
film ‘patiëntveiligheid’?

ITC <.40

14f. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over de persoon in
het ziekenhuis bij wie u terecht kunt
met vragen

handhaven?

aanpassing
formulering?

doortesten

nee

ja

nee

doortesten

nee

nee

--

14g. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over uw
contactpersoon thuis?

factorlading <.40; ITC <.40;
relevant item

14h. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over wie wel/niet
geïnformeerd mag worden over uw
opname?

ITC <.40

14i. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over de
medicijnen die u gebruikt?

factorlading <.40; ITC <.40; hoge
belangscore

doortesten

nee

14j. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over of u wel of
niet gereanimeerd wil worden?

ITC <.40

doortesten

nee

ja

nee

14k. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over eventuele
dieet- en voedingsvoorschriften?
14l. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over eventuele
overgevoeligheid voor stoffen en/of
medicijnen?

ITC <.40

doortesten

nee

14m. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over eventuele
eerdere opnames in de afgelopen
12 maanden?

ITC <.40

nee

--

doortesten

nee

ja

nee

ITC <.40
14n. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over uw voorlopige
ontslagdatum
14o. Is tijdens dit opnamegesprek
met u gesproken over uw
persoonlijke wensen tijdens de
opname?
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Tabel 8.5

Conclusies met betrekking tot vragen ontvangst op de afdeling

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

15. Was er, bij de afdeling waar u
werd opgenomen, iemand om u op
te vangen en uitleg te geven?

selectievraag

ja

nee

16. Werd u bij uw ontvangst op
de afdeling met respect behandeld?

> 90% ‘ja’

ja

ja

17 Werd er, bij uw ontvangst op
de afdeling, aandachtig naar u
geluisterd?

maakt deel uit van de schaal
‘ontvangst afdeling’

ja

nee

18. Werd er, bij uw ontvangst op
de afdeling, door de medewerkers
voldoende tijd aan u besteed?

maakt deel uit van de schaal
‘ontvangst afdeling’

ja

ja

19. Werden, bij uw ontvangst op
de afdeling, dingen op een
begrijpelijke manier uitgelegd?

maakt deel uit van de schaal
‘ontvangst afdeling’

ja

nee

20. Kreeg u, bij uw ontvangst op
de afdeling, informatie die strijdig
was met de informatie van andere
zorgverleners?

maakt deel uit van de schaal
‘tegenstrijdige informatie’, deze
schaal differentieert slecht

ja

ja

21. Welk cijfer van 0 tot 10 zou u
geven aan de ontvangst op de
afdeling?

evaluatievraag

ja

ja

Algemene opmerking: Uit uniformiteit met de schalen ‘communicatie verpleegkundigen’ en communicatie
artsen’ wordt toegevoegd het item ‘werd u bij de ontvangst op de afdeling serieus genomen?’
(antwoordcategorieën: 1 = nee, 2 = ja)
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Tabel 8.6

Conclusies met betrekking tot vragen ‘communicatie verpleegkundigen’

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

22. Hoe vaak behandelden
verpleegkundigen u met respect?

maakt deel uit van de schaal
‘communicatie verpleegkundigen’;
voorlopig handhaven

ja

ja

23. Hoe vaak luisterden
verpleegkundigen aandachtig
naar u?

maakt deel uit van de schaal
‘communicatie verpleegkundigen’;
verplicht CQI-item; PCC met vr024
>.70

ja

ja

24. Hoe vaak besteedden
verpleegkundigen voldoende tijd
aan u?

maakt deel uit van schaal
‘communicatie verpleegkundigen’;
PCC met vr023 >.70; verplicht CQIitem

ja

ja

25. Hoe vaak namen
verpleegkundigen u serieus?

verplicht CQI-item

ja

ja

26. Hoe vaak legden
verpleegkundigen u dingen op een
begrijpelijke manier uit?

maakt deel uit van de schaal
‘communicatie verpleegkundigen’

ja

ja

27. Hoe vaak gaven verpleegkundigen u informatie die strijdig
was meet de informatie van
andere zorgverleners?

maakt deel uit van de schaal
‘tegenstrijdige informatie’; schaal
differentieert slecht

ja

ja

nee

--

ja

ja

nee

--

nee

--

ja

ja

28. Hoe vaak gingen verpleegkundigen op een deskundige manier
met u om?
29. Hoe vaak kwamen
verpleegkundigen de met u
gemaakte afspraken na?

relatief hoge belangscore

30. Hoe vaak waren
verpleegkundigen bereid al uw
vragen te beantwoorden?
31. In hoeverre heeft u de
afstemming van werkzaamheden
van verpleegkundigen als een
probleem ervaren?

vervangen door een meer algemeen
geformuleerde vraag

32. Welk cijfer van 0 – 10 zou u
geven aan de zorg van
verpleegkundigen?

evaluatievraag
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Tabel 8.7

Conclusies met betrekking tot vragen ‘communicatie artsen’

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

33. Kreeg u op de dag van uw
opname een arts te spreken?

> 90% ‘ja’

nee

--

34. Hoe vaak behandelden artsen u
met respect?

maakt deel uit van de schaal
‘communicatie artsen’; PCC met
vr035 en vr037 >.70; verplicht CQI
item

ja

ja

35. Hoe vaak luisterden artsen
aandachtig naar u?

maakt deel uit van de schaal
‘communicatie artsen’; PCC met
vr034 en vr036 en vr037>.70;
verplicht CQI-item

ja

ja

36. Hoe vaak besteedden artsen
voldoende tijd aan u?

maakt deel uit van de schaal
‘communicatie artsen; PCC met
vr035 en vr037 >.70; verplicht CQIitem

ja

ja

37. Hoe vaak namen artsen u
serieus?

RCC met vr034 en vr035 en vr036
>.70;
verplicht CQI-item

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

--

ja

ja

nee

--

38. Hoe vaak legden artsen u dingen maakt deel uit van de schaal
op een begrijpelijke manier uit?
‘communicatie artsen’
39. Hoe vaak gaven artsen u
informatie die strijdig was meet
de informatie van andere
zorgverleners?

maakt deel uit van de schaal
‘tegenstrijdige informatie’; schaal
differentieert niet;

41. Hoe vaak gingen artsen op een
deskundige manier met u om?

niet nodig voor schaal
‘communicatie artsen’

42. Hoe vaak kwamen artsen de
met u gemaakte afspraken na?

relatief hoge belangscore

40. Hoe vaak waren artsen bereid al
uw vragen te beantwoorden?
43. In hoeverre heeft u de
afstemming van werkzaamheden
van artsen onderling als een
probleem ervaren?

vervangen door algemeen item

nee

--

44. In hoeverre heeft u de
afstemming van werkzaamheden
tussen artsen en verpleegkundigen
als een probleem ervaren?

vervangen door algemeen item

nee

--

45. Welk cijfer van 0 – 10 zou u
geven aan de zorg van artsen?

evaluatievraag

ja

ja
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Tabel 8.8

Conclusies vragen met betrekking tot verblijf in het ziekenhuis

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

46. Was de temperatuur in uw
kamer aangenaam?

maakt deel uit van de schaal ‘kamer
+ verblijf’

ja

nee

47. Was uw kamer schoon?

maakt deel uit van de schaal ‘kamer
+ verblijf’

ja

nee

48. Waren het toilet, de douche en
de badkamer schoon?

maakt deel uit van de schaal ‘kamer
+ verblijf’

ja

nee

49. Was het ’s nachts stil in de
omgeving van uw kamer?

maakt deel uit van de schaal ‘kamer
+ verblijf’

ja

nee

50. Had u voldoende privacy bij
uw persoonlijke verzorging?

maakt deel uit van de schaal ‘eigen
inbreng’

ja

nee

51. Had u voldoende privacy
tijdens de bezoekuren?

maakt deel uit van de schaal ‘eigen
inbreng’

ja

nee

52. Kon u bezoek ontvangen op
de tijdstippen dat u wilde?

maakt deel uit van de schaal ‘eigen
inbreng’

ja

nee

53. Kon u zich even ongestoord
terugtrekken wanneer u dat wilde?

maakt deel uit van de schaal ‘eigen
inbreng’

ja

nee

54. Kon u baden, douchen of wassen maakt deel uit van de schaal ‘eigen
op het moment dat u dat wilde?
inbreng’

ja

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

ja

ja

55. Kreeg u hulp bij het naar de
wc gaan of het gebruik van een
po/ondersteek zo snel als u wilde?

hoog aantal ‘nvt’

56. Was het eten lekker?

maakt deel uit van de schaal ‘kamer
en verblijf’

57. Hoe vaak had u voldoende tijd
om te eten?

relatief lage belangscore

58. Hoe vaak kon u eten op de
momenten dat u dat wilde?

maakt deel uit van de schaal ‘eigen
inbreng’
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Tabel 8.9

Conclusies met betrekking tot de vragen over de communicatie rond de
behandeling

item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

59. Vertelden artsen of verpleegkundigen u vooraf waarom een
behandeling, onderzoek of ingreep
nodig was?

maakt deel uit van schaal uitleg
behandeling; PCC met vr060 >.70

ja

nee

60. Vertelden artsen of verpleegkundigen u vooraf wat een
behandeling, onderzoek of ingreep
precies inhield?

maakt deel uit van schaal ‘uitleg
behandeling’; PCC met vr059 >.70

ja

nee

61. Vertelden artsen of verpleegkundigen u op een begrijpelijke
manier wat de bijwerkingen of
gevolgen konden zijn van een
behandeling, onderzoek of ingreep?

maakt deel uit van de schaal ‘uitleg
behandeling’

ja

nee

62. Had u pijn tijdens uw
ziekenhuisopname?

selectievraag

ja

nee

maakt deel uit van de schaal
63. Reageerden dokters, verpleeg‘pijnbeleid’; PCC met vr065 >.70
kundigen of ander ziekenhuispersoneel snel wanneer u aangaf pijn
te hebben?

ja

nee

64. Werd uw pijn goed onder
controle gehouden?

ja

nee

ja

ja

maakt deel uit van de schaal
‘pijnbeleid’; PCC met vr065 >.70

maakt deel uit van de schaal
65. Hoe vaak deden artsen,
‘pijnbeleid’; PCC met vr063 en
verpleegkundigen of ander
vr064 >.70
ziekenhuispersoneel alles wat ze
konden om u met uw pijn te helpen?
66. Is er tijdens uw ziekenhuisopname iets veranderd in de
medicatie of bij de geneesmiddelen
die u nodig had?

selectievraag

ja

nee

67. Voordat u een nieuw geneesmiddel kreeg of de medicatie werd
veranderd, is u toen verteld
waarvoor het nieuwe geneesmiddel
was?

maakt deel uit van de schaal
‘communicatie bij medicatie’

ja

nee

maakt deel uit van de schaal
68. Voordat u een nieuw
geneesmiddel kreeg of de medicatie ‘communicatie bij medicatie’
werd veranderd, heeft men u toen de
bijwerkingen uitgelegd op een
begrijpelijke manier?

ja

ja

ja

ja

69. Hoe vaak kon u meebeslissen
over zaken rondom uw behandeling
die u belangrijk vond?

70

maakt deel uit van de schaal ‘eigen
inbreng’
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Tabel 8.10 Conclusies met betrekking tot de vragen rondom het gevoel van veiligheid
item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

70. Voelde u zich veilig in dit
ziekenhuis?

niet nodig voor schaal ‘gevoel van
veiligheid’

nee

--

71. Waren er bruikbare handgrepen
in het toilet, de douche en de
badkamer?

niet nodig voor schaal ‘gevoel van
veiligheid’

nee

--

niet nodig voor schaal ‘gevoel van
72. Was er sprake van gladde
vloeren in het toilet, de douche en de veiligheid’
badkamer zonder dat hiervoor werd
gewaarschuwd?

nee

--

73. Voelde u zich bij de artsen,
verpleegkundigen en ander
ziekenhuispersoneel in vertrouwde
handen?

maakt deel uit van de schaal ‘gevoel
van veiligheid’.

ja

nee

74. Had het ziekenhuispersoneel
voldoende aandacht voor het
voorkomen van ongelukken?

maakt deel uit van de schaal ‘gevoel
van veiligheid’.

ja

nee

75. Werd bij het verstrekken van
medicijnen nagegaan of dit
medicijn voor u bestemd was?

maakt deel uit van de schaal ‘gevoel
van veiligheid’.

ja

nee

76. Kon u uw persoonlijke
eigendommen op een veilige
manier bewaren?

niet nodig voor schaal ‘gevoel van
veiligheid’

nee

--

doortesten

ja

78. Werd, voordat een behandeling, maakt deel uit van de schaal ‘gevoel
van veiligheid’.
onderzoek of ingreep begon,
gecontroleerd of u de juiste persoon
was?

ja

nee

maakt deel uit van de schaal ‘gevoel
79. Had het ziekenhuispersoneel
naar uw mening voldoende aandacht doortesten an veiligheid’.
voor onveilige situaties?

ja

ja

77. Hoe vaak kreeg u hulp zo snel als
u wilde wanneer u op de bel drukte?

80a. Bent u gevallen in het
ziekenhuis?

missing values >10% ; > 90% ‘nee’

doortesten

ja

80b. Zijn er bij u doorligwonden
ontstaan tijdens uw opname?

missing values >10%; > 90% ‘nee’

doortesten

nee

80c. Zijn er bij u fouten in de
medicatie gemaakt in het
ziekenhuis?

missing values >10%; > 90% ‘nee’

doortesten

ja

80d. Zijn er bij u wondinfecties
geweest in het ziekenhuis?

missing values >10%; > 90% ‘nee’

doortesten

ja

80e. Zijn er bij u complicaties bij
een operatie/ingreep geweest in het
ziekenhuis?

missing values >10%; > 90% ‘nee’

doortesten

ja
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Tabel 8.11 Conclusies met betrekking tot vragen rond het ontslag uit het ziekenhuis
item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

81. Bij ontslag, zijn andere
belangrijke personen of instellingen
voldoende geïnformeerd door het
ziekenhuis?

maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’

ja

ja

82. Kreeg u bij uw ontslag schriftelijke en/of mondelinge informatie
over uw medicijngebruik?

maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’

ja

ja

83. Moest u na ontslag thuis
bepaalde medicijnen innemen die u
voor deze opname niet gebruikte?

selectievraag

ja

nee

84. Kreeg u bij ontslag schriftelijke
en mondelinge informatie over het
gebruik van de nieuwe medicijnen?

maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’

ja

ja

85. Kreeg u bij ontslag schriftelijke maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’
en mondelinge informatie over het
gebruik van de nieuwe medicijnen in
combinatie met de medicijnen die u
al gebruikte?

ja

ja

86. Kreeg u bij ontslag schriftelijke
en mondelinge informatie over
eventuele klachten of gezondheidsproblemen waarop u na uw ontslag
moest letten?

maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’

ja

ja

87. Kreeg u bij ontslag schriftelijke
en mondelinge informatie over
welke activiteiten u wel en niet kon
doen?

maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’

ja

ja

88. Hebt u voor uw ontslag met
artsen, verpleegkundigen of ander
ziekenhuispersoneel gesproken over
de hulp die u na ontslag wellicht
nodig zou hebben?

maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’

ja

ja

nee

--

ja

ja

ja

nee

89. Sloot de zorg die u kreeg van
andere belangrijke personen en/of
instellingen na uw ontslag goed aan
bij wat u nodig had?
90. Hebt u voor uw ontslag schrifte- maakt deel uit van de schaal
‘informatie bij ontslag’
lijke en/of mondelinge informatie
gekregen van artsen, verpleegkundigen of ander ziekenhuispersoneel
over wat u moet doen als er na
ontslag problemen optreden?
91. Was het resultaat van uw
opname en behandeling in
overeenstemming met wat u had
verwacht?
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Tabel 8.12 Conclusies met betrekking tot de vragen over de totale beoordeling van het
ziekenhuis
item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

92. Welk cijfer tussen 0 – 10 geeft
u aan dit ziekenhuis?

evaluatievraag

ja

ja

93. Zou u dit ziekenhuis bij uw
vrienden en familie aanbevelen

evaluatievraag

ja

nee

ja

ja

94. Als u één ding zou kunnen
veranderen aan de zorg die u kreeg
tijdens deze ziekenhuisopname, wat
zou dat dan zijn?

Tabel 8.13 Conclusies met betrekking tot de achtergrondkenmerken van de respondent
item

bijzonderheden

handhaven?

aanpassing
formulering?

95. Bent u een man of vrouw?

standaard CQI-vraag; case-mix
adjuster

ja

nee

96. Wat is uw hoogst voltooide
opleiding?

standaard CQI-vraag; case-mix
adjuster

ja

nee

97. Wat is momenteel uw leeftijd?

standaard CQI-vraag; case-mix
adjuster

ja

ja

98. Wat is het geboorteland van
uzelf?

standaard CQI-vraag

ja

nee

nee

--

99. In welk jaar bent (voor het eerst) geen standaard CQI-item
in Nederland komen wonen?
100. Wat is het geboorteland van
uw vader?

standaard CQI-vraag

ja

nee

101. Wat is het geboorteland van
uw moeder?

standaard CQI-vraag

ja

nee

102. Welke taal spreekt u thuis
meestal?

standaard CQI-vraag

ja

ja

103. Hoe vaak heeft u, als u een
gesprek in het Nederlands voert,
moeite met de Nederlandse taal?

geen standaard CQI-vraag

nee

--

104. Hoe vaak heeft u, bij het lezen
van kranten, brieven of folders,
moeite met de Nederlandse taal?

geen standaard CQI-vraag

nee

--

105. Hoe zou u over het algemeen
uw lichamelijke gezondheid
noemen?

standaard CQI-vraag; case-mix
adjuster

ja

ja

- tabel 8.13 wordt vervolgd -
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- vervolg tabel 8.13 item

bijzonderheden

106. Hoe zou u over het algemeen
uw geestelijke/psychische
gezondheid noemen?

case-mix adjuster

107. Hoeveel verschillende
ziekenhuisopnames heeft u in de
afgelopen 12 maanden gehad, deze
opname meegerekend?

8.3

handhaven?

aanpassing
formulering?

ja

nee

ja

ja

108. Heeft iemand u geholpen bij
het invullen van deze vragenlijst?

standaard CQI-vraag

ja

ja

109. Hoe heeft die persoon u
geholpen? Kruis alles aan dat van
toepassing is

standaard CQI-vraag

ja

ja

110. Heeft u nog opmerkingen bij
de vragenlijst of over de zorg die u
heeft gekregen bij uw meest recente
ziekenhuisopname?

geen standaard CQI-item

nee

--

Conclusie
Toepassing van de adviezen zoals weergegeven in de tabellen 8.1 tot en met 8.13 heeft
geresulteerd in een nieuwe versie van de CQ-index Ziekenhuisopname die bestaat uit 106
vragen. Van deze 106 vragen zijn er 15 voorzien van het label ‘doortesten’. In
vergelijking met de testversie van het meetinstrument is de voorgestelde nieuwe versie
van de CQ-index Ziekenhuisopname met circa 20% ingekort; 24 vragen zijn komen te
vervallen.
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Bijlage 3 Belangscores (aflopend)

Nummer# en vraag

Mean

78. ...voordat een behandeling, onderzoek of ingreep begint, er wordt gecontroleerd of u de
juiste persoon ben, bijvoorbeeld door te vragen naar uw naam en geboortedatum
8,9
75. ...bij het verstrekken van medicijnen wordt nagegaan of dit medicijn voor u bestemd is,
bijvoorbeeld door te vragen naar uw naam of het controleren van uw polsbandje
8,7
17 i. …de medicijnen die u gebruikt
8,6
60. …artsen of verpleegkundigen u vooraf vertellen waarom een behandeling, onderzoek of
ingreep nodig is
8,6
46. ...artsen en verpleegkundigen hun werkzaamheden onderling goed op elkaar afstemmen 8,6
88. ...voordat u uit het ziekenhuis wordt ontslagen, artsen, verpleegkundigen of ander
ziekenhuispersoneel u schriftelijke en/of mondelinge informatie geven over wat u moet doen
als er na uw ontslag problemen optreden
8,6
62. ...artsen of verpleegkundigen u op een begrijpelijke manier vertellen wat de bijwerkingen
of gevolgen kunnen zijn van een behandeling, onderzoek of ingreep
8,6
82. …u bij uw ontslag uit het ziekenhuis schriftelijke en mondelinge informatie krijgt over het
gebruik van nieuwe medicijnen (wijze van inname, aantal keren per dag, tijdstip)
8,5
61. …artsen of verpleegkundigen u vooraf vertellen wat een behandeling, onderzoek of
ingreep precies inhoudt
8,5
67. ...voordat u een nieuw geneesmiddel krijgt aan u op een begrijpelijke manier wordt
uitgelegd wat demogelijke bijwerkingen zijn
8,5
83. ...u bij uw ontslag uit het ziekenhuis schriftelijke en mondelinge informatie krijgt over het
gebruik van nieuwe medicijnen in combinatie met medicijnen die u al gebruikte
8,5
45. ...artsen hun werkzaamheden onderling goed op elkaar afstemmen
8,4
66. …voordat u een nieuw geneesmiddel krijgt aan u wordt verteld waarvoor het
geneesmiddel is
8,4
37. …artsen aandachtig naar u luisteren
8,4
43. …artsen op een deskundige manier met u omgaan
8,4
49. …het toilet, de douche en de badkamer schoon zijn
8,4
40. …artsen u dingen op een begrijpelijke manier uitleggen
8,4
44. …artsen de met u gemaakte afspraken nakomen
8,4
81. ...u bij uw ontslag uit het ziekenhuis schriftelijke en/of mondelinge informatie krijgt over
uw medicijngebruik na de opname
8,4
39. ...artsen u serieus nemen
8,4
73. ...u zich bij de artsen, verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel in vertrouwde
handen voelt
8,3
84. ...u bij uw ontslag uit het ziekenhuis schriftelijk en/of mondelinge informatie krijgt over
eventuele klachten of gezondheidsproblemen waarop u na uw ontslag moet letten
8,3
17 l. - eventuele overgevoeligheid voor stoffen/medicijnen
8,3
87. ...na uw ontslag uit het ziekenhuis de zorg die u krijg van andere belangrijke personen
en/of instellingen (bijvoorbeeld huisarts, thuiszorg, revalidatiecentrum) goed aansluit bij wat u
nodig heeft
8,3
63. …artsen, verpleegkundigen of ander ziekenhuispersoneel snel reageren als u aangeeft pijn
te hebben
8,3
65. …artsen, verpleegkundigen of ander ziekenhuispersoneel er alles aan doen om u te helpen
als u pijn heeft
8,2

CQ-index Ziekenhuisopname: meetinstrumentontwikkeling, NIVEL 2009

Std.
1,6
1,7
1,6
1,7
1,6

1,6
1,7
1,6
1,7
1,8
1,7
1,6
1,7
1,6
1,6
1,7
1,6
1,6
1,7
1,6
1,6
1,7
1,9

1,7
1,6
1,7
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Nummer# en vraag

Mean

28. ...verpleegkundigen u serieus nemen
8,2
36. …artsen u met respect behandelen
8,2
64. …uw pijn goed onder controle wordt gehouden
8,2
70. …u zich veilig voelt in het ziekenhuis
8,2
42. …artsen bereid zijn al uw vragen te beantwoorden
8,2
17 g. - uw contactpersoon (partner, vriend/vriendin) thuis
8,1
85. …u bij uw ontslag uit het ziekenhuis schriftelijk en/of mondelinge informatie krijgt over
welke activiteiten u wel en niet kunt doen
8,1
80. ...bij uw ontslag uit het ziekenhuis belangrijke personen en/of instellingen (huisarts,
thuiszorginstelling, revalidatiecentrum) door het ziekenhuis voldoende worden geïnformeerd 8,1
32. …verpleegkundigen de met u gemaakte afspraken nakomen
8,1
38. …artsen voldoende tijd aan u besteden
8,1
18. …u bij het opnamegesprek de gelegenheid krijgt zelf vragen te stellen
8,1
31. …verpleegkundigen op een deskundige manier met u omgaan
8,1
79. ...het ziekenhuispersoneel voldoende aandacht heeft voor onveilige situaties
8,0
29. …verpleegkundigen u dingen op een begrijpelijke manier uitleggen
8,0
17 j. - of u wel of niet gereanimeerd wil worden
8,0
86. ...voordat u uit het ziekenhuis wordt ontslagen, artsen, verpleegkundigen of ander
ziekenhuispersoneel met u praten over de hulp die u na uw ontslag wellicht nodig heeft
8,0
34. ...verpleegkundigen hun werkzaamheden onderling goed op elkaar afstemmen
8,0
10. …het ziekenhuis telefonisch goed bereikbaar is
8,0
72. ...u veilig gebruik kunt maken van toilet, douche en badkamer door de afwezigheid van
gladde vloeren
7,9
12. …het ziekenhuis voldoende parkeerplaatsen heeft
7,9
74. …het ziekenhuispersoneel voldoende aandacht heeft voor het voorkomen van ongelukken 7,9
14. …u binnen 2 weken na het maken van een afspraak voor opname in het ziekenhuis terecht
kunt
7,9
17 d. - wat er gebeurt bij de opname
7,9
11. …het ziekenhuis goed bereikbaar is met eigen vervoer (bijvoorbeeld per auto)
7,8
26. …verpleegkundigen aandachtig naar u luisteren
7,8
48. …uw kamer schoon is
7,7
16. …er bij opname binnen 24 uur een opnamegesprek met een verpleegkundige plaatsvindt 7,7
27. …verpleegkundigen voldoende tijd aan u besteden
7,7
35. …u op de dag van uw opname een arts te spreken krijgt
7,7
25. …verpleegkundigen u met respect behandelen
7,7
19. …er iemand is om u op te vangen en uitleg te geven
7,7
77. …u, wanneer u op de bel drukt, zo snel mogelijk hulp krijgt
7,7
68. …u tijdens uw opname kunt meebeslissen over zaken rond de behandeling die u
belangrijk vindt
7,6
69. …het resultaat van uw opname in overeenstemming is met uw verwachtingen
7,6
76. ...u uw persoonlijke eigendommen op een veilige manier kunt bewaren
7,6
41. …artsen u geen informatie geven die strijdig is met de informatie van andere
zorgverleners
7,6
30. …verpleegkundigen u geen informatie geven die strijdig is met de informatie van andere
zorgverleners
7,5
33. …verpleegkundigen bereid zijn al uw vragen te beantwoorden
7,5
51. …u voldoende privacy heeft bij uw persoonlijke verzorging
7,5
23. …baliemedewerk(st)ers u dingen op een begrijpelijke manier uitleggen
7,5
71. …er bruikbare handgrepen zijn in het toilet, de douche en de badkamer
7,4
13. ...het ziekenhuis goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (bus, trein)
7,4
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Std.
1,6
1,6
1,7
1,8
1,7
1,9
1,8
1,8
1,6
1,6
1,7
1,6
1,7
1,6
2,3
1,8
1,7
1,8
1,9
1,8
1,8
2,0
1,7
1,7
1,6
1,8
1,9
1,6
2,1
1,7
1,7
1,8
2,1
1,8
2,0
2,3
2,2
1,9
1,9
1,8
2,2
2,2
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Nummer# en vraag

Mean

50. ...het 's nachts (tussen 23.00 uur en 06.00 uur) stil is in
7,4
17 k. - eventuele dieet- en voedingsvoorschriften
7,3
24. …baliemedewerk(st)ers geen informatie geven die strijdig is met de informatie van andere
zorgverleners
7,3
20. …baliemedewerk(st)ers u met respect behandelen
7,3
21. …baliemedewerk(st)ers aandachtig naar u luisteren
7,2
17 f. - persoon in het ziekenhuis bij wie u terecht kunt met vragen
7,2
15. …bij het vaststellen van de dag van de opname rekening wordt gehouden met uw wensen
en mogelijkheden
7,1
57. …het eten lekker is
7,1
56. ...u hulp krijgt bij het naar de wc gaan of het gebruik van een po/ondersteek zo snel als u
wilt
7,1
22. ...baliemedewerk(st)ers voldoende tijd aan u besteden
7,0
17 a. - de gang van zaken op de afdeling
7,0
58. …u voldoende tijd heeft om te eten
6,9
17 m. - eventuele eerdere opnames in de afgelopen 12 maanden
6,9
17 c. - de huisregels waar u zich als patiënt aan moet houden
6,7
47. …de temperatuur in uw kamer aangenaam is
6,7
17 h. - wie wel/niet geïnformeerd mag worden over uw opname
6,7
17 b. - uw rechten als patiënt
6,6
17 o. - uw persoonlijke wensen tijdens de opname
6,6
52. …u voldoende privacy heeft tijdens de bezoekuren
6,3
54. …u zich ongestoord even kunt terugtrekken wanneer u dat wilt
5,9
55. …u zich kunt baden, douchen of wassen op de momenten dat u dat wilt
5,8
17 n. - uw voorlopige ontslagdatum
5,7
17 e. - kaart of film over 'patiëntveiligheid'
5,5
53. …u bezoek kunt ontvangen op de tijdstippen die u wilt
4,9
59. …u kunt eten op de momenten dat u dat wilt
3,8
#

Std.
2,1
2,1
2,3
1,7
1,8
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
1,9
1,9
2,1
1,9
1,8
2,6
2,3
2,1
2,3
2,5
2,6
2,5
2,5
2,9
2,9

nummers komen overeen met belangenlijst
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Bijlage 4 Aangepaste vragenlijst

Vragenlijst CQI Ziekenhuisopname
‘Ervaringen van patiënten met opname
in een ziekenhuis’

2.0 versie

bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die in de afgelopen 12 maanden
opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis

Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de
afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC.
De vragenlijst gaat over klantervaringen met de zorg in ziekenhuizen. Het invullen van de
vragenlijst duurt 30 – 45 minuten. Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door de
geadresseerde.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden niet
zonder uw toestemming met iemand gedeeld. Noch uw behandelaar, noch uw
zorgverzekeraar krijgt inzicht in uw antwoorden. Wij stellen het bijzonder op prijs als u
deze vragenlijst wilt invullen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u ervoor kiest
om de vragenlijst niet in te vullen, zet u in dit vakje
een kruisje en stuurt u deze
bladzijde terug in de antwoordenvelop. Het wel of niet meedoen heeft geen enkele
invloed op uw eventuele verdere behandeling .
U ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt
ALLEEN gebruikt om te weten of u uw vragenlijst hebt teruggestuurd zodat we u geen
herinneringen hoeven te sturen. Alle vragenlijsten worden anoniem verwerkt.

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST

♦
♦
♦
♦
♦

♦

Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven. Het is
belangrijk dat de vragen worden ingevuld door de persoon die op de begeleidende brief
staat vermeld.
Graag alle vragen beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje dat links van uw
antwoord staat. Uw antwoorden worden met behulp van een computer geregistreerd.
Kruisjes die buiten de vakjes staan worden door dit apparaat niet gezien.
Sommige aspecten van de zorg komen meerdere keren terug voor verschillende
zorgverleners. Ook al lijken deze vragen soms op elkaar, wilt u deze vragen toch allemaal
beantwoorden?
Het kan zijn dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect
van zorg niet heeft meegemaakt. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’,
‘weet ik niet’, of de bij de specifieke vraag behorende extra antwoordmogelijkheid.
Soms wordt u gevraagd om enkele vragen in deze vragenlijst over te slaan. In dat geval ziet
u een pijltje met een opmerking die u vertelt welke vraag u daarna moet beantwoorden, op
de volgende manier:
2
❑

Ja → Indien Ja, ga door naar vraag …

❑

Nee

Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet het ingevulde hokje dan
tussen haakjes en kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier:
(❑
2 ) Ja
2
❑

2

Nee

1

Bent u in de afgelopen 12 maanden opgenomen geweest in [ZIEKENHUISNAAM]?
 Nee Î Deze vragenlijst is niet op u van toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn hem terug te sturen
in de bijgevoegde omslag? Een postzegel is niet nodig.
 Ja, ik ben in de afgelopen 12 maanden minstens 1 nacht opgenomen geweest

Deze vragenlijst gaat over uw (meest recente) opname in [ZIEKENHUIS-NAAM]. Betrek bij uw antwoorden geen
andere opname(n) in dit ziekenhuis of opnamen in een ander ziekenhuis. Als u bij uw meest recente opname op
meerdere afdelingen heeft gelegen, beantwoord u de vragen voor de afdeling waar u het laatst lag.

BEREIKBAARHEID ZIEKENHUIS

OPNAME IN DIT ZIEKENHUIS

2

Was het een probleem om uw ziekenhuis
overdag tussen 9.00 en 17.00 uur
telefonisch te bereiken?
 Een groot probleem
 Een klein probleem
 Geen probleem
 Niet van toepassing, ik heb niet gebeld

6

Hoe lang geleden is het dat u de laatste
keer bent opgenomen in dit ziekenhuis?
 minder dan 1 maand geleden
 1 – 2 maanden geleden
 2 – 4 maanden geleden
 4 – 8 maanden geleden
 8 – 12 maanden geleden
 meer dan 12 maanden geleden

3

Was het een probleem om uw ziekenhuis
met eigen vervoer (bijvoorbeeld de auto) te
bereiken?
 Een groot probleem
 Een klein probleem
 Geen probleem
 Niet van toepassing, kom niet met eigen
vervoer

7

Voor welk specialisme bent u voor de
laatste keer opgenomen in dit ziekenhuis?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Cardiologie
 Dermatologie
 Heelkunde / Chirurgie
 Inwendige geneeskunde
 Klinische genetica
 Klinische geriatrie
 Klinische neurofysiologie
 Keel-Neus-Oor-heelkunde
 Longziekten en Tuberculose
 Gastro-enterologie (maag-darm-leverziekten)
 Gynaecologie / Verloskunde
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Nucleaire geneeskunde
 Oogheelkunde
 Orthopedie
 Plastische Chirurgie
 Psychiatrie
 Reumatologie
 Revalidatie en Fysische geneeskunde
 Thoraxchirurgie
 Urologie
 Andere afdeling, namelijk:

4

Was het aantal parkeerplaatsen bij uw
ziekenhuis een probleem?
 Een groot probleem
 Een klein probleem
 Geen probleem
 Niet van toepassing, ik ben niet met de auto
gekomen

5

Was de bereikbaarheid van uw ziekenhuis
met het openbaar vervoer (bus, trein) een
probleem?
 Een groot probleem
 Een klein probleem
 Geen probleem
 Niet van toepassing, ik ben niet met het
openbaar vervoer gekomen

(a.u.b. in blokletters)
 Weet ik niet (meer)

3

8

Hoeveel nachten bent u de laatste keer opgenomen geweest?
 1 nacht
 2 – 5 nachten
 6 – 13 nachten
 14 – 28 nachten
 meer dan 4 weken, namelijk
weken
 Weet ik niet (meer)

9

Was het aantal dagen dat u moest wachten voordat u in het ziekenhuis werd opgenomen een
probleem?
 Een groot probleem
 Een klein probleem
 Geen probleem
 Niet van toepassing, ik ben onverwachts (via de EHBO of afdeling Spoedeisende Hulp) opgenomen
Î Ga door naar vraag 11

10

Is, bij het bepalen van de dag van de opname in het ziekenhuis, rekening gehouden met uw wensen
en mogelijkheden?
 Nee
 Ja

HET OPNAMEGESPREK
Aan het begin van een ziekenhuisopname (en soms kort daarvoor) vindt meestal een gesprek plaats met een
verpleegkundige over organisatorische zaken. Dit is een opnamegesprek.
11

Kreeg u op de afdeling binnen 24 uur een opnamegesprek met een verpleegkundige?
 Nee, geen opnamegesprek gehad Î Ga door naar vraag 13
 Ja, op de dag van mijn opname
 Wel een opnamegesprek, maar niet binnen 24 uur
 Wel een opnamegesprek, maar voorafgaand aan mijn opname

12

Zijn in dit opnamegesprek onderstaande punten met u besproken of aan de orde geweest?

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

4

uw rechten als patiënt (klachtprocedure, enzovoorts)
de huisregels waar u zich als patiënt aan moet houden
wat er gaat gebeuren bij de opname
een kaart of film over ‘patiëntveiligheid’
de persoon in ziekenhuis bij wie u terecht kunt met vragen
uw contactpersoon (partner, vriend/vriendin) thuis
de medicijnen die u gebruikt
of u wel of niet gereanimeerd wil worden
eventuele dieet- en voedingsvoorschriften
eventuele overgevoeligheid voor stoffen/medicijnen
uw voorlopige ontslagdatum
uw persoonlijke wensen tijdens de opname

nee

ja

weet ik
niet meer








































DE ONTVANGST OP DE AFDELING
13

14

15

Was er, bij de afdeling waar u werd
opgenomen, iemand om u op te vangen en
uitleg te geven?
 Nee, er was niemand om mij op te vangen
en uitleg te geven Î Ga naar vraag 21
 Ja
Waren de medewerkers, bij de ontvangst op
de afdeling, beleefd tegen u?
 Nee
 Ja
Luisterden de medewerkers, bij de
ontvangst op de afdeling, aandachtig naar
u?
 Nee
 Ja

16

Namen de medewerkers u, bij de ontvangst
op de afdeling, serieus?
 Nee
 Ja

17

Hadden de medewerkers, bij de ontvangst
op de afdeling, genoeg tijd voor u?
 Nee
 Ja

18

Legden de medewerkers, bij de ontvangst
op de afdeling, dingen op een begrijpelijke
manier uit?
 Nee
 Ja

19

Gaven medewerkers u, bij de ontvangst op
de afdeling, tegenstrijdige informatie?
 Nee
 Ja

20

ZORG DOOR VERPLEEGKUNDIGEN
TIJDENS UW OPNAME
21

Waren de verpleegkundigen beleefd tegen
u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

22

Luisterden de verpleegkundigen
aandachtig naar u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

23

Hadden de verpleegkundigen genoeg tijd
voor u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

24

Namen de verpleegkundigen u serieus?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

25

Legden de verpleegkundigen u dingen op
een begrijpelijke manier uit?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

26

Gaven de verpleegkundigen u
tegenstrijdige informatie?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

27

Kwamen de verpleegkundigen de afspraken
na die zij met u hadden gemaakt?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

Welk cijfer geeft u dit ziekenhuis voor de
ontvangst op de afdeling? Een 0 betekent:
heel erg slecht. Een 10 betekent uitstekend.












0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heel erg slechte ontvangst

Uitstekende ontvangst
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28

Welk cijfer geeft u de verpleegkundigen van
dit ziekenhuis? Een 0 betekent: heel erg
slecht. Een 10 betekent: uitstekend.












0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

35

Kwamen artsen de afspraken die zij met u
maakten, na?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

36

Welk cijfer geeft u de artsen van dit
ziekenhuis? Een 0 betekent: heel erg
slecht. Een 10 betekent: uitstekend.

Heel erg slechte verpleegkundigen













Uitstekende verpleegkundigen

DE ZORG DOOR ARTSEN
29

30

31

32

33

34

6

Waren de artsen beleefd tegen u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
Luisterden de artsen aandachtig naar u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Heel erg slechte artsen

Uitstekende artsen

UW VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS
37

Hadden de artsen genoeg tijd voor u?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

Was de temperatuur in uw kamer
aangenaam?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

38

Namen de artsen u serieus?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

Was uw kamer schoon?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

39

Waren het toilet, de douche en de
badkamer schoon?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

40

Was het 's nachts (tussen 23.00 uur en 6.00
uur) stil in de omgeving van uw kamer?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

Legden de artsen u dingen op een
begrijpelijke manier uit?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
Gaven artsen u tegenstrijdige informatie?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

41

42

43

Had u genoeg privacy bij uw persoonlijke
verzorging?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
Had u genoeg privacy tijdens de
bezoekuren?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
Kon u bezoek ontvangen op de tijdstippen
dat u dat wilde?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

44

Kon u zich ongestoord even terugtrekken
wanneer u dat wilde?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

45

Kon u baden, douchen of wassen op de
tijdstippen dat u dat wilde?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

46

Was het eten lekker?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

47

Kon u eten op de tijdstippen dat u dat
wilde?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

COMMUNICATIE RONDOM DE
BEHANDELING
48

Vertelden artsen of verpleegkundigen u
vooraf waarom een behandeling, onderzoek
of ingreep nodig was?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

49

Vertelden artsen of verpleegkundigen u
vooraf wat een behandeling, onderzoek of
ingreep precies inhield?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

50

Vertelden artsen of verpleegkundigen u op
een begrijpelijke manier over de eventuele
bijwerkingen of gevolgen van de
behandeling, onderzoek of ingreep?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

51

Had u pijn tijdens uw ziekenhuisopname?
 Nee Î Ga door naar vraag 55
 Ja

52

Reageerden medewerkers van het
ziekenhuis snel wanneer u aangaf pijn te
hebben?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Niet van toepassing, ik heb nooit
aangegeven dat ik pijn had

53

Werd uw pijn goed onder controle
gehouden?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

54

Deden medewerkers van het ziekenhuis
alles wat ze konden om u met uw pijn te
helpen?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
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55

Is er tijdens uw ziekenhuisopname iets
veranderd in de medicatie of bij de
geneesmiddelen die u nodig had?
 Nee Î Ga door naar vraag 58
 Ja
 Niet van toepassing, ik gebruikte geen
geneesmiddelen Î Ga door naar vraag 58

61

Hadden medewerkers van het ziekenhuis
genoeg aandacht voor het voorkomen van
ongelukken?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

56

Voordat u een nieuw geneesmiddel kreeg of
de medicatie werd veranderd, werd toen
verteld waarvoor het nieuwe geneesmiddel
diende?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

62

57

Voordat u een nieuw geneesmiddel kreeg of
de medicatie werd veranderd, werden toen
de mogelijke bijwerkingen op een
begrijpelijke manier uitgelegd?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

Werd, bij het verstrekken van medicijnen,
nagegaan of dit medicijn ook echt voor u
bestemd was, bijvoorbeeld door te vragen
naar uw naam of het controleren van uw
polsbandje?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet (meer)
 Niet van toepassing, ik gebruikte geen
medicijnen

63

Kreeg u hulp zo snel als u wilde, wanneer u
op de bel drukte?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet, ik heb nooit op de bel gedrukt

64

Werd, voordat een behandeling, onderzoek
of ingreep begon, gecontroleerd of u de
juiste persoon was, bijvoorbeeld door te
vragen naar uw naam en geboortedatum?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
 Weet ik niet (meer)

65

Hadden medewerkers van het ziekenhuis
genoeg aandacht voor onveilige situaties?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

58

59

Kon u bij de bij uw opname in het
ziekenhuis meebeslissen over zaken die u
belangrijk vindt?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd
Was de afstemming van de werkzaamheden
tussen de zorgverleners onderling een
probleem?
 Een groot probleem
 Een klein probleem
 Geen probleem

DE VEILIGHEID IN DIT ZIEKENHUIS
60

8

Voelde u zich bij medewerkers van het
ziekenhuis in vertrouwde handen?
 Nooit
 Soms
 Meestal
 Altijd

66

Heeft u, tijdens uw opname in het
ziekenhuis, te maken gehad met één of
meerdere van onderstaande
gebeurtenissen?
nee
ja
Bent u gevallen in het ziekenhuis


Zijn er bij u doorligwond(en) ontstaan


Zijn er bij u fouten met geneesmiddelen
gemaakt


Heeft u wondinfectie(s) gehad


Heeft u complicatie(s) van een operatie/
ingreep gehad



71

Kreeg u, bij uw ontslag uit het ziekenhuis,
schriftelijke en mondelinge informatie over
het gebruik van deze nieuwe medicijnen in
combinatie met geneesmiddelen die u al
gebruikte?
 Nee
 Ja
 Weet ik niet (meer)
 Niet van toepassing, ik gebruikte voor mijn
ziekenhuisopname geen medicijnen

72

Kreeg u, bij uw ontslag uit het ziekenhuis,
informatie over eventuele klachten of
gezondheidsproblemen waarop u moest
letten?
 Nee
 Ja
 Weet ik niet (meer)

73

Kreeg u, bij uw ontslag uit dit ziekenhuis,
informatie over welke activiteiten u wel en
niet kon doen?
 Nee
 Ja
 Weet ik niet (meer)

74

Hebt u, voor uw ontslag uit het ziekenhuis,
met medewerkers van het ziekenhuis
gesproken over de hulp die u na uw ontslag
wellicht nodig zou hebben?
 Nee
 Ja
 Weet ik niet (meer)

75

Hebt u, bij uw ontslag uit het ziekenhuis,
informatie gekregen over wat u moet doen
als er na uw ontslag problemen optreden?
 Nee
 Ja
 Weet ik niet (meer)

76

Was het resultaat van uw
ziekenhuisopname in overeenstemming
met wat u had verwacht?
 Nee
 Ik twijfel, maar eigenlijk niet
 Ik twijfel, maar eigenlijk wel
 Ja

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS
67

68

Werden belangrijke personen en/of
instellingen (bijvoorbeeld huisarts,
thuiszorginstelling, revalidatiecentrum)
door het ziekenhuis geïnformeerd over uw
ontslag uit het ziekenhuis?
 Nee
 Ja
 Weet ik niet
Kreeg u, bij het ontslag uit het ziekenhuis,
informatie over uw medicijngebruik na de
opname?
 Nee
 Ja
 Weet ik niet (meer)
 Niet van toepassing, ik ben geen (nieuwe)
medicijnen gaan gebruiken

69

Moest u, na uw ontslag uit dit ziekenhuis,
medicijnen innemen die u voor uw opname
niet gebruikte?
 Nee Î Ga door naar vraag 72
 Ja

70

Kreeg u, bij uw ontslag uit het ziekenhuis,
schriftelijke en mondelinge informatie over
het gebruik van deze nieuwe medicijnen?
(bijvoorbeeld: wijze van inname, aantal
keren per dag, tijdstip)
 Nee
 Ja
 Weet ik niet (meer)
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TOTALE BEOORDELING ZIEKENHUIS

81

Wat is uw hoogst voltooide opleiding? (een
opleiding afgerond met diploma of
voldoende getuigschrift)
 Geen opleiding (lager onderwijs niet
afgemaakt)
 Lager onderwijs (basisschool, speciaal
basisonderwijs)
 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t)
 Middelbaar beroepsonderwijs en
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals:
MKBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL,
INAS)
 Hoger algemeen en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs (zoals: HAVO,
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)
 Hoger beroepsonderwijs (zoals: HBO, HTS,
HEAO, HBO-V, kandidaats
wetenschappelijk onderwijs)
 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
 Anders, namelijk:

77

Welk cijfer geeft u dit ziekenhuis? Een 0
betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent:
uitstekend.
 0
Heel erg slecht ziekenhuis
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10 Uitstekend ziekenhuis

78

Zou u dit ziekenhuis bij uw vrienden en
familie aanbevelen?
 Beslist niet
 Waarschijnlijk niet
 Waarschijnlijk wel
 Beslist wel

79

Wat wilt u veranderen aan de zorg die u
kreeg in dit ziekenhuis? U mag maar één
ding noemen.

82

Wat is uw leeftijd?
 18 t/m 24
 25 t/m 34
 35 t/m 44
 45 t/m 54
 55 t/m 64
 65 t/m 74
 75 jaar of ouder

(a.u.b. in blokletters)

83

Wat is het geboorteland van uzelf?
 Nederland
 Indonesië / Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:

OVER UZELF
De volgende vragen gaan ook over uzelf. Deze
informatie kunnen we gebruiken om inzicht te krijgen
in de ervaringen van verschillende groepen van
mensen
80

10

Bent u een man of een vrouw?
 Man
 Vrouw

(a.u.b. in blokletters)

(a.u.b. in blokletters)

84

Wat is het geboorteland van uw vader?
 Nederland
 Indonesië / Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:

87

Hoe zou u over het algemeen uw
gezondheid noemen?
 Uitstekend
 Zeer Goed
 Goed
 Matig
 Slecht

88

Hoe zou u over het algemeen uw geestelijke /
psychische gezondheid noemen?
 Uitstekend
 Zeer Goed
 Goed
 Matig
 Slecht
Hoeveel verschillende ziekenhuisopnames
heeft u in de afgelopen 12 maanden gehad,
deze ziekenhuisopname meegerekend?
 Eén
 Twee
 Drie
 Vier of meer opnames

(a.u.b. in blokletters)
85

Wat is het geboorteland van uw moeder?
 Nederland
 Indonesië / Nederlands-Indië
 Suriname
 Marokko
 Turkije
 Duitsland
 Nederlandse Antillen
 Aruba
 Anders, namelijk:

89

90

Heeft iemand u geholpen om deze
vragenlijst in te vullen?
 Nee
 Ja Î Ga door naar vraag 91

91

Hoe heeft die persoon u geholpen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Heeft de vragen voorgelezen
 Heeft mijn antwoorden opgeschreven
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald
 Heeft op een andere manier geholpen,
namelijk:

(a.u.b. in blokletters)
86

In welke taal praat u thuis het meest?
 Nederlands
 Fries
 Nederlands dialect
 Indonesisch
 Sranan (Surinaams)
 Marokkaans-Arabisch
 Turks
 Duits
 Papiaments (Nederlandse Antillen)
 Anders, namelijk:

(a.u.b. in blokletters)

(a.u.b. in blokletters)

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Wilt u de ingevulde vragenlijst a.u.b. terugsturen
in bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.
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